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wy ny

I. Ny, et. [ny.'] Høy8g.AQ.87. fit. (sj.) d.8.

ell. -er (Grundtv.PS.VII.439). (æda. d. s.

(AM.), oldn. ny; substantivering afW. ny (se

sp.3^*J; i rigss'pr. (uden for forb. i ny og næ)
især højtid.) om maanen, naar den efter at

have vendt hele sin mørke side til jor-
den (været i konjunktion med solen) visersig
som en smal segl; ogs. om det tidspunkt,
da dette finder sted ("j/.Nymaane.Maanenyj.
Nyet gåer op.Moth.N87. *Arbeider ikke
Myren flittigst i

|
Den røde Luna, dovner

hun ei i
|
Det blege Ny. Oehl VI.llo. *Det

tætte Grentag foroven
|
End meer for-

dunkled MsiSinens Ny.Winth.XI.199. *Hin-
sides Hejre Sø

|
gled det knivsmalle Ny

|

ned bag ved Slottets Tkrne.Børd.GD.5.
Af Nyets Stilling kunde man se, om det
vilde blive et vaadt eller et tørt Aar. Stod
det meget oprejst, blev det tørt. Ealleby.
213. Bryllupper burde altid holdes i Ny .

.

hvorfor? Jo, for naar et Bryllup blev af-

holdt i Næ — eller Fuldmaane — saa vilde
Brudeparrets Børn blive mørke i Huden
og m2itø\QåQ.AarbPræstø.l923.38. Feilb.

nytaars ny, se Nytaarsny.
j|

i forb. som
nyet tændes, nymaanen viser sig første

gang (jf. I. NytændtJ. Moth.N87. *Saa
smal som Maanens Horn, naar Nyet tæn-
des. Hauch.E0.65. Nyet stod tændt over
Achilles' Gravhøi paa Troiasletten. HCAnd.
XI.283. *Maanen tændte blankt sit Ny.
Bødt.124. Højt paa Himlen er tændt et lille,

spinkelt iiy.Drachm.HI.249. det tændte
l!iy.SaUXVL307. Feilb. \\ i forb. w. Næ
(Næ de), i stedet for Ny og Næde retter
(jeg) mig efter Fastelavn og Paaske. Lan-
gebek.Breve.57. to Maaner — den ene i Ny
den anden i ^æ. Blich.(1920).XXIX.142.
*Aander har stærkest Magt ved Ny og
Næ.Recke.BB.123. i ny og næ (nu næppe
br. en gang i ny og en gang i næ. Moth.
N87. Langebek.Breve.57. VSO. MO.) brugt
i videre anv. : med lange mellemrum; en gang
imellem; nu og da; ogs. (dial): tilfældigi;
uden plan ell. omtanke; upaalideligt. *Oppe
fra Kvist til den dybe Kjælder

|
bor man

som Bier i trange Celler,
| faar kun lidt

Solskin i Næ og ^y.Kaalund.84. Dron-
ningen . . vilde (ikke) nøjes med saaledes
i Ny og Næ at overvære Skuespil. 5raw-
des.VIII.123. Jagtloven .. er kommen til

Verden i Stumper og Stykker, i Ny og
Næ, med Beklippelser og Tilføielser. 5o-
gan.1.8. FrGrundtv.LK.69. det er i Ny og
Næ med det (o: det er sjældent ell. upaa-
lideligt). OrdbS.(Sjæll.).\\billedl. (oftest i forb.
m. gen. ell. som sidste led af ssgr.), især om
tiltagen, forøgelse, stigning ell. om frembrud
(^fj begyndelsen til noget nyt. *jeg dig vel-
signer,

I
Til, med Evighedens Ny, | Kon-

gen dages høit i Skyl Grundtv.Udv.V.44.
*Som Maanens Kredsgang, aldrig endt,

|

Din Digtnings Ny bl ir evig tændt
| et

Baall Buchh. (Aakj. Min Hædersdag.(1927).
32). i forb. m. Næ (jf.ovf): *Afslaae mig
ikke Nyet til mit Næ:

| Det ene lillebitte

Hiertetræ, | Som mangler til mit Eden.
Bagges.DV.VI.68. Grunden til den Kiv,
som nu yppedes . . har naturligviis ligget
. . i den Enes Ny og den Andens Næde.
Grundtv.HV.II.646. *Du (o: Schandorph)
staar i Ny og jeg staar i Næ. Kaalund.373.
*Blodet hamrer

|
Mod Hjertet, saa det

jamrer
|
I Pulsens Ny og 'Næ. Friis-Møll.

Ind.38. talem.: Efter Ny kommer Næ. Mau.
10 6960. jf. : *Paa hvert Ny her følger Næde.

Grundtv.SS.lV.380. *Den blomstrendeUng-
dom til ham igjen

i

Kom altid, som Ny
efter Næde. sa.FS.VI.207. i ssgr. som (se

ogs. Dagnyj; Bornholms Amts anden Valg-
^eds var, da Frihedsnyet tændtes her-
hjemme, e fterstræbt af storeMænd.If Vl^ulf.

Denda.Éigsdag.(1882).109. noget, som skal
komme, — den evige Nutid — Menne-
skenyet. LBruun.Rmgen.(192 7).57.

20 II. ny, adj. [ny-'] Høysg.AG.134. intk. -t

[nyd] smst. (tidligere (og endnu dial.) med
lang vokal (og stød) : Moth.N83. Thorsen.71.
Feilb. jf.skrivemaaden nyet. Wiedewelt.T.6).
best. f'.og ftt. -e ell. (især i talespr.) d.s. (Holb.
Paars.37(jf. dog sa.Orthogr.ll8). Grundtv.
S8.III.471. Ploug.1.5. Otto8en.S.34. jf.Mik-
kels.Sprogl.177). (æda. d.s., oldn. nyr, eng.

new, nht.neu,got.nmiis; besl. m. lat. nowus
(se Novelle, Novice, Novitetj samt m. II.

30 nu; jf. I. Ny, VI. nys || om flunkende,
funklende, nagende ny se HL flunke
3.2, funkle slutn., II. nagende 1 , jf. flunke-,
funkelnagen(de)-, splinterny)

1) fmods. IL gammel 2) om ting ell. for-
hold: som er skabt, opstaaet, fremkom-
met, fremstillet osv. for ganske kort
tid siden ell. ikke før har været (ta-
get) i brug. Synger for Herren en ny
Sang. Ps.96.1. alle disse . . Sager (var) al-

40 deles nye, som om de vare komne lige
fra Krammen. Oversk.L.102. Kroen havde
faaet nyt Indhus, men Folkene var de
samme. JVJens.M.I.172. danne et nyt Ord.
D&H. Huden skaller af og ny Hud dan-
nes. NaturensV.1922.269. Damecykle ..nyt
engelsk Styr, nye Dæk, nyt Snorenet. Po-
litiE. Kosterbl. ^»/s 1922. 2. sp.l . substantivisk

(jf. fx. Bognyt): Herinde (i Kbh.) skulle
vi have Nyt (o: nye møbler) fra Øverst til

50 Nederst. Gold8chm.I.267. der er i de se-

nere aar fremkommet meget nyt paa bo-
ligbyggeriets omraade

j
nyt for gam-

melt, (forsikrings-spr.) om det forhold ved er-

statninger for reparationsomkostninger (især

i 80forsikringen), at der fradrages et beløb

for værdiforskellen mellem gammelt og nyt.

EMackeprang.Forsikrings - Leksikon. (1922).
100. Lærebog i Handels- Teknik. (1925). 514.
det nye aar (j/". Nytaar i;.- vAph.(1772).

60 III. S&B. vi sender Dem de bedste øn-
sker for julen og det nye aar I de ny(e)
boder, se u. Nyboder, nyeste mode,
se I. Mode 1.2. || om beklædningsgenstande.

hånd . . rev sine nye Klædesbuxer i tu.

Holb.Bars.II.12. Keiserens nye Klæder.
HCAnd.V.lll. 'Op ad Dagen gaar man
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ny

Byen rundt . . |
Alle Folk er i den nye

St&d3.FFaber.VV.116. 'Søster gaaer paa
Langebro | Og kjøber Barnet nye Sko,

i

Nye Sko med Spænder. [KH With].Børne-

bog.(1865).89. H. C. Andersen, fot. 1860,

fin i sit nye Tøj. Tihk.WSS.1.303. (dagl.)

meton., om ptrson, i forb. som (jf. bet S)

være ny i tøjet, have nyt tøj paa (se Tø\).

jf. et nyt menneske u. Menneske 2.i. inik.

nyt brugt substantivisk: nyt tøj. hun faar

meget nyt
i
du faar (ell. til bet. 4:.2: spør-

ger. OrdbS.fSjæll.)) nyt iøT jeg, (nul.br.

% rigsspr.) talem., der bruges, naar en per-

son siger noget, som den talende lige vilde

til at sige. Moth.N84. VSO. nappe (i)

nyt, se nappe 1. i lign.anv.: f klappe
nyt. Moth.N84.(jf.ty.nevLSch.\&g). || om mad-
ell. drikkevarer. Ny Viin, nyt 01, ny Ost.

VSO. komme ny vin paa gamle læder-
flasker, se Læderflaske. || om plantevækst:

som lige er kommet frem ell. er fremvokset
i indeværende aar; om jord : som for første

gang opdyrkes ell. for første gang finder en
vis anvendelse (jf. Nyjord 2 osv.). Paa en
Skiftedag sagde man om dem, der skif-

tede . . at de skulde paa nyt Græs eller

ny Stub. CReimer.NB. 392. (studedriverne

havde) fuldt op at gøre med at holde Stu-
dene borte fra den nye Rug, der hist og
her lokkede nær Vejkanterne. 5^een&er^.H.
1.64. ny jord, se Jord 4. nyt land, se

Land l.i. || om naturprodukter: af indevæ-
rende aars (lige fremkomne) høst, avl. Nyt
Korn.ySO. nye Kartofler. iS^Æ^. nyt af
aar et, (gldgs.) aarstidens nye produkter; i

videre anv. (jf. bet.å.i): noget sjældent, mær-
keligt. Moth.N83. Det er noget Nyt af

Aaret, hvad Fanden skal jeg troe, der
gaar af eder, at I er saa mild i Dag? Kom
Qrønneg.III.153. VSO. jeg bragte (skarn-
bassen) en lille Forsyning (hestepærer) paa
Spidsen af min Stok. Værsgo' — lidt nyt
af Aaret. KnudPouls.BD.137. se ogs. u. I.

Aar 4.1. || om maanen (jf. 1. Ny, Nymaanej.
i ny og fuld Maane haver (floden) Ebbe og
Flod. Pflug.DF.470. *Ved Midie-Nat, naar
Maanen var ny,

|
han gik langs de skvul-

pende StTømme. Drachm.VS.134. Feilb.(u.
nymaanej. ||saa god som ny, se god 4.5.

blive som ny: man kand faae Silke Blon-
diner . . og alle Slags Kniplinger toet, at
det bliver som nyt. Adr.''yil762.sp.l6. *Jeg
kjender Dig (o: København) neppe: Du bli-

ver som ny,
|
aldeles paa Moden. Kaalund.

320.
II

i ordspr. og talem. nye koste (ell. limer.
VSO.) fejer bedst, se IL feje l.i. nye knive
skærer (altid) bedst, se 1. Kniv 2. glo
(gabe, se) som en ko paa en ny port (dør),
se Ko 2.1. man skal ikke sætte ny lapper
paa gamle klæder, se II. Lap 2. ung læge,
ny kirkegaard, se I. Læge 1. sætte støt-

ter til (ell. under^ et nyt hus, se u. Støtte,

fmild osv.) som en ny toskilling, se u. To-
skilling.

2) (mo(is. II. gammel 5^ som (uden hen-
syn til alder osv.) afløser, træder i ste-

ny

det for ell. følger efter noget andet. 2.1)

i al alm.: som afløser, erstatter ell. lige har
afløst, erstattet noget andet (af samme art,

slags); en anden; ofte m. henblik paa en
persons indstilling over for noget og (derfor)

ofte (jf.bet.3) m.bibet. af, at vedk. ikke endnu
er kendt, fortrolig med, vant til det, der har
afløst noget andet, disse Tegn skulle følge
dem, som troe : i mit Navn skulle de ud-

lo drive Dievle; de skulle tale med nye Tun-
ger. Marc.16.17. et nytt oplag som ieg har
ladet trykke denne vinter. Holb.Brv. 77.

Han havde hver Dag nye Uroeligheder
og nye Bekymringer. JSneed.V.66. ifald

hun skulde indtræde i nyt Ægteskab, skal
hun . . skifte med mig. Heib.Foet.VII.257.
hun var kommen i en ny Kreds, og nye
Planer beskjæftigede .. hende. Gylb.Novel.
11.121. jeg har min Glæde af at tage ny

20 og ny Afskrift af Alt. Kierk.III.238. Om
to smaa Timer skulde Toget naa hendes
nye By.JørgenNiels.DH.8. han har faaet
en ny stilling, en ny lejUghed, en ny
hund

i
fremføre i ny regning, se frem-

føre 1. gaa om i en ny gade, se Gade 3.i.

ny linie, spec: skrift- ell. tryklinie, der
ikke begynder helt ude ved klummens rand
(som de alm. linier), men er rykket noget
ind. dersom den Mening . . ikke hører

30 under samme post, som den forrige, be-
gynder man den og gjerne paa en ny
linie. Høysg.AG.181. e.br. nye tider, nye
sæder olgn. (jf. anden sp.556^). nye Til-

der nye Sæder, Kaaben maae hænges efter
Vinden. Biehl.DQ.IV.161. ny Tider, andre
Sæder. 0ehl.HK.U2.

\\ (jf. bet.S) om person:
som lige har afløst en anden i en stilling,

et embede olgn. Magisteren er hos ham,
for at see hvad contenance vor nye Bey-

40 ler vil holde. Holb.LSk.III.il. hvert aar
skal (der) være nye kæmnere, til hvilke
de gamle skal overlevere beholdningen
af byens penge. sa.DNB.528. vi har druk-
ket vor ny Rigsdagsmands Skaal med
lLlem\Oversk.EV.96. Hvad er der nu med
jer? Hvem har slaaet den nye Dreng?
Buchh.UH.U. vi har faaet ny (tjeneste)-

pige
i
nye herrer, nye skikke, se I. Herre

2.3. ny moder, se Moder sp. 237^. 2.2)

50 angivende en forøgelse ell. tilføjelse: endnu,
yderligere en (et, nogle); en til. Jeg er
kommen nu i saadan vane ikke at takke
ham for en hofflighed uden tilliige med
at begiere en nye. Holb.Brv.60. Louison
skjænker ham et nyt Glas og han drikker
det. Heib.Poet.XL261. En ny (o: svovlstik)

blev strøget, den brændte, den lyste. BC
And.VI.37. Paa Havnepladsen holdt der
allerede en Del Bøndervogne, og hvert

60 Øjeblik kom ny rullende oppe fra. AndNx.
FE.1.4. 2.3) som afløser noget andet og er

mere ell. mindre forskelligt fra dette; of-
test m. bibet. af, at det afløsende er bedre
end, betegner et fremskridt i forhold til det,

der afløses. Kaster bort fra Eder alle Eders
Overtrædelser . . og bereder Eder et nyt



ny ny

Hjerte og en ny Aand. Ez.18.31. Han ind-

gik nu med et nyt Forslag. F/SO. Den nye
Vending, som Krigen tos. smst. Sygdom-
men (gav) hans Menneskevæsen en ny
Alvor. Brandes.VII.129. jf.bet.2.T. *detnye
Danmark nåer så langt vor Livskraft bry-
der Vei.Rørd.QK.219. om liv (jf. hiv 2.8):

ligesom Christus er opreist fra de Døde
ved Faderens Herlighed, saa skulle og vi

fiuperl. : tilhørende den senere ell. seneste tid.

Den nyeste Udgave jeg har seet af den
danske Uglspejl er trykt . . 1787. Nyerup.
Morskahslæsn.i1816). 270. *Lad os ei tænke
meer paa gamle Tider,

|
Men paa vor

nyeste Lyksalighed. ffeift.Poef.I.^Oi. Nyere
Efterretninger. MO. af nyere Datum. S&B.
Grundtvig (udtaler) med Rette for Ex. om
Hymerskvædet, at Enhver lettelig ser . .

vandre i et nyt Levnet. iEom.6'.4. *Nu er lo at denne meget poetiske Sang er saare
det Morgen. Solen Budskab bringer

|

Om Livets strenge Krav: — Det nye Liv.

JDrachm.D.S. om tid: *mens du (o: det unge
genhyrdsliv) mindes gamle Dage,

|
herligt

varsler du om ny. Ploug.1.5. *Endnu mens
Krigens Tåger lå tungt om Land og By,

|

gik Danmark ud i Arbejdsdragt mod nye
Tiders Gry. Rørd.GK.219. (han) kom til

os som Bæreren af en helt ny Tid. Aalcj.

ny. JohsSteenstr.HD.46. || om (hvad der til-

hører) det sidste afsnit af en udviklings-
periode, fx. af et jordlags, jordens, menneske-
hedens historie, (kirken) har trende Klokker,
som alle ere af de nyere Tider. Thurah.B.
283. den nyere Tid, hvis Begyndelse kan
sættes i det femtende Aarhundrede. Ørs^.

IV.78. *Tvende Glimt fra Oldtidsdage
|

Funkler i de nye Tider. Oehl.L.1.26. Bøj-
DK.8. om menneske: I skulle aflægge det 20 ningerne ere tabte i vort nyere Sprog.
gamle Menneske . . og iføre det nye Men-
neske, som er skabt efter Gud i Sand-
hedens Retfærdighed og Hellighed. Ephes.
4.24. se ogs. u. Menneske 2.1. et nyt og
bedre menneske, se u. Menneske 2.2. 2.4)

m. bibet. af, at det afl&sende har større
stvrke, friskhed, livskraft end det, der

afløses, er en g en oplivelse deraf i styrket.

he
forynget skikkelse. Herrens . . Barmhjertig-

d . . er ny hver Morgen. Begr.3.23. Hans 30 Mennesket seer man paa de nyere Græ

Bask.Retskr.106. den nyeste Tids Historie.
S&B. I Danmark og Skaane er der over
Skrivekridtet aflejret en Kalkstendan-
nelse af varierende Beskaffenhed . . som
betegnes Nyere Kridt. Uss.AlmGeol.98. den
nye, nyere, nyeste historie, se u. Historie
1.1. (nu næppe br.) om person: (de) nyere.
De Nyere kalde det Atrophia.iL^er6ec/i.i^A.

11.143. hvor dybt Slaveriet kan nedtrykke

Kierlighed fik derved nye Kræfter, og
han fattede nyt Haab. J/S'need.ZXP?. De
Ædlinges Vrede kom nye ig\Qn.Blich.
(1920).1.125. faae nyt Mod. MO. nyt blod,
se Blod 2.1.

II
om personer. *For de gamle,

som faldt,
|
er der ny overalt. Ottosen.S.

34. hverve nye Tropper. D&H. 2.5) m.
bibet. af, at det, der afløser noget andet, sva-
rer til nutidens krav, er præget af den

ker i Sammenligning med de ældre. Olufs.
NyOec,P.152. hvor mange falske Slutnin-
ger end Rousseau og andre Nyere end
maatte a,niøre.IIallager.2. vore nyere Lær-
de. Mask. Betskr. 112. 2.7) betegnende noget
som et i senere tid fremkommet modstykke
til ell. en slags genoplivelse

,
gentagelse af

noget tidligere ell. allerede eksisterende, han
er en ny Moza.rt.DécH. det nye Klon-

sidste udvikling, de sidste fremskridt olgn., 40 dyke
j
det ny Jerusalem, se Jerusalem.

er up to date, moderne (medens det, der
(skal) afløses derved, er fortidigt, forældet,
gammeldags olgn.). *hand af Antiqviteter

|

En Elsker er, hånd kand ey lide ny Pro-
ph.eter.Holb.Paars.37. ordenes baade nye
og gamle hogstsivéring. Høysg.AG.6. *Af
gamle Bibler flaaes det Skind,

|
Hvori nyt

ralskab bindes ind. Heib.Pros.X.23. de nye
skoletanker I nye noder, se Noder, ny

det nye Jerusalems kirke, se Jerusa-
lem, i sa. bet.: den nye kirkes menig-
hed. Krak.l924.1.196. den nye pagt,
det nye testamente, se Pagt, Testa-
mente.

3) (jf. bet. 2.1; mods. II. gammel 3^ især
om person: som kun har været noget (ell.

i en stilling, (til) stand olgn.) i kort tid.

I Stedet for, som det var paatænkt, at
stil, tidsregning, se Stil, Tidsregning. 50 rejse til Italien, indrettede det nye Par
II

i intk. brugt i substantivisk anv. (se ogs.

gammel sp.653*''^). *Har gammelt været
gæft, da bedre er at følge

|
Det gode Gam-

melt, end det onde gængse NytSort.HS.
B2r. Her finder den Gode Læser baade
gammelt og nyt. Høysg.AG.Fort.2r. »For-
svinde skal det nu Alt for det Ny —

|

der maa Plads til Mængden I Kaalund.323.
det nyeste nye, det allermest moderne

sig paa en tredje Sal i Boldhusgade. Fi^/i

And.VT.112. da (sigtede) blev set af en
af Karlene . . foregav han, at han var ny
Mand paa Gaarden, idet han lige var fæ-
stet. PolitiE.^fiol 923.4. ny pige har naal i

røv, se Naal 1.2. jf. nyrig: I Krigsaarene
var hans Navn i et Nu dukket op . . Som
Bankier for hele det førende Selskab af

nye Rige og gammelt Aristokrati var
det allernyeste. Man er ligefrem angst for 60 han alles Yndling. OBung.Nov.1.86. mange
ikke at „være med paa" det nyeste Nye.
Tilsk.1923.L395. talem.(isærdial.): alt nyt
er ikke godt (og alt godt er ikke nyt).
BasmHans.M.II.22. OrdbS.(Fyn). jf Mau.
6942. 2.6) som tilhører en sen(ere) tid
i forhold til noget andet; oftest i komp. ell.

af Gæsterne var velbeslaaede . . Amtman-
den trak lidt paa Skuldrene ad de nye
rige. JacPaludan.TS.190. i forb. som være
ny i embedet, tjenesten fse Tjenestej,

troen (jf. nytroendej, tøjet (se Tø']).

Derfor bør det en Biskop at være . . ikke



ny

ny i Troen (Chr.Vl: som nyligen er ble-

ven en chri8teny.iTim.5.6*. det kan ikke

nytte at spørge ham; han er ny i plad-

sen
I
være ny paa egnen olgn., Uge være

flyttet til en egn. Ny paa Egnen. CMøll.(bog-

ttteU887).
^ ^. ^ V

4) som hidtil har været ukendt. 4.1)

om ting ell. forhold: mm for kort tid siden

ell. førfd nu er blevet opdaget, erkendt, erfa-

ret olgn.; som hidtil har været (nogle ell. alk)

ubekendt, fremmed; ogs.: som (har været en

ubekendt og derfor) virker overraskende, mær-

kelig ell. interessant, hine skulde finde en

ny (1871: usædvanlige død.Visd.l9.5(Chr.

VI). En ny Planet, et nyt Metal. T-SO.

Han har medbragt en Deel nye Planter

fra det indre Ainksi. smst. Han veed at

giøre et forslidt Æmne nyt ved sin Frem-
stilling, smst. At giøre en ny Erfaring. MO.
træffe lutter nye Ansigter. DÆÆT. Radio,

som dengang var det store ny Vidunder.
Tilsk.l933.1.301. ny stjerne, se Stjerne.

if. bet. 2.7: den nye verden, se Verden.

II
i forb. det er nyt, det er noget ukendt

ell. sjældent, mærkeligt. *Er det saa nyt hos
Dannemænd | At holde Tro og Love.
Grundtv.PSJV.26. det var Nyt, naar han
skiød iei\.sa.Saxo.II.303. det er nyt, at

se Dem.S&B. Tør Du ikke kysse mig?
Det var nyt I Nans.KV.93. \\ intk. nyt brugt

substantivisk, om noget u(be)kendt ell. mærke-
ligt, usædvanligt. Det skulde ingen være
mere kiært end mig, naar noget ubekiendt
og autentique Monument bfiver opdaget
til Lys i vor Nordens Historie. Men fra

saa gamle Tider tør vi nu vel neppe vente
noget l!iyt. Langebek.Breve.239. Der er al-

tid noget Nyt paa Færde. F/SO. jf. bet.4:.2:

*han en Reise vilde gjøre
|
For Nyt at

see og Nyt at høTe.Winth.Morsk.31. nu især
i talem. det er nyt, som sjælden sker
(undertiden m. spøg. tilføjelse: at _gamle he-
ste faar M.Mau.6955. Feilb.IL706), det
er noget sjældent forekommende. Moth.NSé.
JRPaulli.Kandest.D2^. det er nuomtide
Nyt som sjelden skeer, at der kommer saa-
dant et fornuftigt Ord fra Norge. Grundtv.
Snorre.II.85. Blich.(1920).XXL117. Det var
nyt som sjældent skete, at Rasmus kom
dær. Gravl.BB.146. der er intet nyt un-
der solen, se Sol. 4.2) om meddelelser,
efterretninger: hvis indhold er en ubekendt
og derfor interessant, føre ny tidender.
Moth.N84. *Du troede altsaa. Thorer 1

j

At hvad der blev fortalt . . var ganske
nyt 1 1 mine Øren. Oehl.HJ.10. Det er mig
ganske nyt, hvad du der siger.VSO. \\brugt
substantivisk, om selve meddelelserne, efter-
retningerne: nyheder. Det nyeste om Prins
Fritz er, at han faar og giver Øretæver.
P VJac.Breve.61 . jf. ndf. 8p.8^^ : havde han
hørt det sidste nj iBjen? FrNygaard.SS.
170. især (jf. fx. By-, Dags-, Familienyt;
i formen nyt (ofte brugt som ubøjeligt subst.:
*Det Nyt. Kingo.24. dette Nyt. KomGrøn-
neg.1.336. dette ønskelige Nyt. Tode.S.68.

ny

•det Nyt, som min Avis
| mig . . melder.

Beib.ND.68. ogs. (nu næppe or.) m. ubest.

art.: et stort Nyt. Tycho7i.AB.51. Frahl.ST.
11.190. se ogs. ndf. 1. 21). véd du intet

B^t? Moth.N88. „Hvad vil du Jacob?" -
„Far, veed I nyt? Rasmus Berg er kom-
men Mern.'* Holb.Er. 1.6. *„NytI Er der
Nyt?" — „ja Nyt for alle Munde,

|
Nyt

fra Paris for Plebs og Optimater.'*i)rac^w2.
10 D.52. *Dagens største Nyt

|
om Jordskælv,

Brand og Bolkestik. Rode. VM.28. mine ører
klør efter nyt, se HL klø 2.2. *Der Kloster-
Folkene den Kime-Klingring hørde,

|
At

hånd saa ringede heel overmaade stærk,
I

De tænkte ved sig selv, hvad Nyt? hvad
er i Yerk? ReynikeFosz.(1747J.129. Hvad
Nyt har man i Staden? Heib.Poet.II.183.
Hvad Nyt eller Gammelt fra Sorø?ÆrO
And.Breve.1.92. hvad godt nyt, se god 2.3

20 slutn. høre nyt: *Fra Lothringen man
hør et Nyt foruden Liige. ChrFlensb.DM.
1.104. *følger med paa Marken ud,

|
Hvor

Hyrder høre Nyt fra Gud! Grundtv.SS.I.
391. Naar Næsen kløer, faaer man noget
Nyt at høre. Thiele.III.141. *Naar et Æg
hun havde lagt, | forkyndte hun det lydt;

|

Alle maatte høre
|
det vigtige ^yt.Rich.

1.31. spørge nyt, se spørge (jf.ovf.sp.
3^^^-). det nyeste eZ^ sidste nyt, dealler-

30 sidste efterretninger, nyheder. Det nyeste
Nyt, man har her i Byen, er at det Kongl.
Herskab vil med første antræde Reisen til

Oldenborg.Langebek.Breve.80. han (kendte)
Byens nyeste nyt. Bergs.PS. 11.167. Han
maatte absolut høre det sidste nyt an-
gaaende Stemningen og Valgforberedel-
serne. Der var nu virkelig ogsaa adskil-
ligt at berette. Pont.F.II.74. Sidste Nyt i

Mordsagen. PoU^Uol908.1.
40 5) ny(t) brugt i faste forb.m.præp. 5.1)

i forb. af ny ell. (kun i anv. 1) nyt (Mali.
SgE.505. JakKnu.In.299. Jørg.JF.II.14.
Trap.^III.21). 1. {ænyd. af ny(t), glda. af

ny; i rigsspr.nu kun arkais.) i udtr. for, at

noget skabes, frembringes osv. helt fra be-

gyndelsen, grunden ell. erhverves som ubrugt,

nyt (1). *Han købte Skarlagen og Sindal
af ny,

|
bad liden Kirstin at skære og sy.

DFU.nr.20.6. Eenhver Elskere af Danske
50 Comoedier, bør vide eder Tack, at I har

været dend første der har lagt vind paa,
at skrive dem af ny i vor Tungemaal. JR
Paulli.Kandest.Fort. *0p skalst du bygge
Kirken af ny. Oehl.L.1.293. Winth.VI.220.
Nu var al Ild slukket i Husene over hele
Landet, den gamle udlevede Vinterild, og
paa Højene var Ilden tændt af ny, Gnid-
ild med Træ hentet fra Hovet og viet
der. JVJens.CT.87. Feilb. 2. (cB(?a. af ny,

60 oldn. af nyju, eng. of new, anew; nu kun
arkais., m. overgang til anv. 1) d. s. s. paa
ny (se bet. 6.3). *Kling da. Nordens Toner,
over Vangeni

|
Mød de fremmede kun

uden Skyl
|
Mal den Storhed, som er

længst forgangen!
|
Varsl om den, der

fødes skal af ny\Ploug.VV.L133. *(han)
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bød
I

Af ny at fylde Bollen. Evripides.
Skuespil.L(overs.l875).277. 5.2) i forb.ira
ny (ÉCAnd.IIL368) ell. (kun i anv. 1) fra

nyt (AUen.I.144. JakKnu.In.308. Kushlens.
Søm. 2. Selmar. (Aarhog f. Bogvenner. 1924.
13)) ell. (nu især) fra ny af ell. (nu ikke i

rigsspr.) fra nyt af (SvGrundtv.) 1. (talespr.)

d. s. s. af ny 1 (se u bet. 6.ij. SvGrundtv.
købe en Ting fra ny af. D&H. 2. (jf. ty.

von neuem; 7iu 1. br.) d. s. s. paa ny (se bet.

b.s). man maae give fra nye af . . om der
ere to ligedanne Kort i Spillet. Spillebog.

(1786).50. vor Helt (tilbragte) det Meste
af Natten, uafladelig gaaende . . og stedse
fra nyaf oprivende sig selv.PalM.IL.il.
799. 5.3) i forb. paa ny ell. (nu næppe br.)

paa nyt (Holb. Vgs.(1731).lL8. Tode. VI.Fort.
PVJac.Breve.214. MB.1856.183) (ænyd. paa
ny, paa nyt, paa det nye, paa nyes, gtda.
(p)aa ny (Bimkr.), paa et ny, sv. på nytt,
å nyo, ty. aufs neue, auf ein neues, holl.

opnieuw, op een nieuw; især Q3; jf.ogs.
Levin.KS.66ff.) som udtr. for, at noget be-

gyndes igen, genoptages (e^i: helt forfra,
fra begyndelsen af), er en fornyet, gentagen
tilbagevenden af noget olgn.; atter (2-3);
igen (7-8). jeg er for gammel til at gaae
i Skoele iglen paa nye. Holb.Kandst.1.4.
det (er) en god Bogs Særkiende, at den
kan læses paa ny.Bahb.Tilsk.1797.570. *Kan
vi omskabes paa Ny ved et Bliv?

|
Kan

vi vel atter indgange,
|

. . i Moderens Liv?
Grundtv.Kvædl.302. *Graaskiæggen han
følte sig ung psLa.ny.sa.PS.VL207. *Hver
Søndag Morgen høit paany

|
Stor Glæ-

de mod Himlen stiger. Ing.BSE. VIL234.
*Spadseregange

| med Træer, som plan-
tes paany hvert AsLT.Kaalund.324. *0g
vaagner du en Morgen

| i allerførste Gry
|

og hører Ham'ren klinge
|
paany, paany,

paany,
|
det er saamænd Jens Vejmand.

Aakj.BS.120. jf.FeilbJI.912. født paa ny,
se II. føde 3.8. talem, (1. br. i rigsspr.) : Nu
begynde vi paa ny, sagde Tyven; han stial

Nytaarsmorgen. VSO. Krist.Ordspr.453.
ny-, i ssgr. ["ny-] (jf. dog Nyboder satnt

ndf u. bet. S), især af II. ny (om vekslen ml.
ny- og nyt- se u. Nytaar), fx. (foruden de
paa alfabetisk plads medtagne) Ny-anlæg-
(gelse), -erobring, -fabrikation, -forsøg,
-kultur (især forst), -opdagelse, -skov,
-udgave, -udvikling; af de øvrige udeladte
ssgr. kan fremhæves flg. grupper: 1) (fagl.)
betegnelser for (hvad der henhører til) be-
vægelser, retninger, der er foHsættelser ell.

genoptagelser af tilsvarende ældre, fx. Ny-
humanisme, -klassicisme (se u. Klassicis-
me;, -klassiker (se u. Klassiker 2), -plato-
niker (-platonisk, -platonisme), -romantik
(-romantiker, -romantisk). 2) betegnelser for
det sidste afsnit af et udviklings-, kulturtrin
ellen historisk udvikling, /æ. Ny-stenalder;
især (jf. Mellem- 2.2, Middel- 2.2, Old-;
sprogv.) i betegnelser for sprogperioder, fx.
ny-engelsk, -germansk, -højtysk, -indisk,
-islanask,-latin(sk),-norsk, -persisk, -svensk.

3) (oftest m. hovedtryk paa sidste led) navne
paa (især i nyere tid opdagede, grundede)
lande, stater, kolonier, der er opkaldt efter

andre (især: hvorfra opdagelsen ell. bebyg-
gelsen er udgaaet), fx. Ny-England, -Guinea,
-Holland, -sibirisk(e øer), -Stotland. 4) {jf.
ty. neu-, holl. nieuw- i tilsvarende ssgr.; fagl.)

betegnelser for visse (i en senere tid frem-
komne) farvestoffer, fx. Ny-blaat, -brunt,

IJD -grønt, -gult, -rødt. 5) (jf. tilsvarende ssgr.

m. nys-j part. adj., hvor ny- har adverbiel

bet. „nylig, lige" (hvor sidste led som usam-
mensat er stødløst, faar dette ofte stød, for
saa vidt det er modtageligt for stød, fx. : ['ny-

ila-vaf, 'ny|Sdi-'vaf] osv. ved siden af ['ny-

ila*v8<, 'nyisdi*v8<] osv), fx. ny-anlagt, -ba-
net (vej), -barberet, -behandlet, -brolagt,

-brygget (øl), -forføddet (strømpe), -formæ-
let, -forsaalet, -frossen (jord), -fæstet (karl,

20 pige), -gravet, -gødet, -gødsket, -hvervet,
-indkøbt, -indrettet, -indviet, -istandsat,

-kaaret (konge), -kernet (smør), -klippet,

-klækket (se «. I. klække 2.1^, -kogt, -konfir-

meret, -lakeret, -lavet, -løvet (se t*. løvet 2^,

-møget (se u. møget 1), -opbygget, -opda-
get, -opdukket, -opdyrket, -opfunden, -op-
ført, -oprettet, -optaget, -plukket, -pløjet,

-poleret, -presset, -raget, -renset, -revet,

-røget, -saaet, -skummet (mælk), -slagtet,

30 -sleben, -stegt, -stivet, -strøget, -støbt,

-tappet (øl), -tilkommen, -tjæret, -trykt,

-tærsket, -udrustet, -udsprungen, -udviklet,
-vasket, -aar, et. se Nytaar. -agtig:, adJ.
(mods. gammelagtig; foræld.) forholdsvis,

temmelig ny. 1 nyagtig og 1 gammel Vad-
melskjortel. SvendbAmt.1918.33. -ankom-
men, part. adj. (jf. nysankommen samt
nykommen 1) lige, nylig ankommen. Disse
Nyankomne (o: til en ø) lærde de andre

40 at spinde Bomuld. Beiser.11.552. Bowel.Br.
260. Stjerneskud. „FattigesJuleglæde."1912.
76. -aniskaftelise, en. (jf. -erhvervelse^
anskaffelse af nye ting til et hjem ell. en
virksomhed; ogs. konkr., om de anskaffede
ting. Nyanskaffelserne hørte op, i det
Sted gjorde Ellen besynderlige Indkøb
af Lærred, Flonel og histeT. AndNx.PE.
III. 175. Konto for „Nyanskaffelser" (i

et rederiselskab). HCBii8.Statuslære.[1923].
50 105. -haaren.^ part. adj. \) (højtid.) som

lige er født; nyfødt. VSO. *en (jris, som
fra Moderens struttende Yver

|
End ny-

baaren man tog. Apollonios.Argonavtertoget.
(overs. 1897). 164. jf.: Anvendt paa det
menneskelige Legeme har denne nybaarne
rosa Kolorit nogen Lighed med et ny-
født Barns hød. EHannover.E.86. \\ billedl.

Tilhængerne af den ny Livsanskuelse tog
med nybaaren Iver fat paa de samfundsæn-

60 drende Opgaver. EKey. Tankebilleder.(overs.
1900).3. det Nybaarne og Urolige i Tiden,
som finder Udtryk i (OehVs) Maådin.JV
Jens.FS.65. 2) se -bær. -bas:t, part. adj.

(nu ikke i rigsspr. -baget. Holb. Anh. 232.
LTid.1759.3li. VSO.). {ænyd. nybaget; jf.
friskbagt) 1) i egl. bet.: lige bagt. *hvilken
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yndig Lugt . . saa angenem . . som ny-

baget Brød. Holh.Paar8.243. nybagt Brød
er Bonde-Ganning. Grundiv.Snorre.11.31 9.

Nybagte Æbleskiver. F-SO. Feilb. gaa af

som nybagt hvedebrød, se gaa 14.2. 2>

overf.: lige, nylig skabt, frembragt olgn. 2.1)

O om ting ell. forhold, den nye -bagede
HepubWqve. Holb.Ep.V\45. C.s falske og
nye bagte Ueening. LTid. 1748. 232. en

Mand . . hvis Navn er uberømt, hvis Adel
er — er nybagt. Hrz.Xni.116. Man be-

klager sig . . over, at (C.P.Rothe) i Bogen
om Norcross bruger nybagte danske Ord.

Aarbog forBogvenner.1920.151. en nybagt
løgn, (nu 8j.) en løgn, der lavespaa staaende

fod. Moth.L262. VSO.III.L178. 2.2) (jf.ll.

ny 8; dagl., især spøg.) om person: som lige

er blevet det (kommet i den stilling, faaet den

titel osv.), som subst. betegner. *hvad vil

den ny-bagede Poet? jffoi6.Paars.^i^. Han
er Greve, jeg kun en nybagt Adelsmand.
Skue8p.XIi.134. *Man mærker, du er ny-
bagt Christen. Oehl.KG.366. fem, seks ny-
bagte Studenter.Esm.1.56. Sønnen . . er ny-
bagt cand. inr.VilhAnd. VT.104.
nybber, adj. se nybær.
CP Ny-begyndelse, en. det at begynde

ell. hvad der begynder (begyndes) helt fra
ny af, fra grunden af. Lad os . . gøre
hvad vi kan for at fremme Vovelysten,
den personlige Evne til Nybegyndelser,
ogsaa hos os. Brandes.XII.203. April. Ny-
begyndelsernes Maaned . . Klodeskyer sti-

ger som Jætter op over Horisonten — So-
len arbejder med begge Albuer— vil frem,
vil tænde Liv. Drachm.HI.16. Pont.GA.171.
^©ffynder, en. (jf. Nyling; begynder (2)
(oftest m. særlig tanke paa, at vedk. (endnu)
er helt uden øvelse ell. erfaring; i skriftspr.
knap saa alm. som Begynderj. JVJens.NH.
121. vedføjede Billede (o: fotografi) . . er
taget af en }^yhegyndeT.Hjemmet.l906.45.5.
8p.2. der var en Danselærer, der øvede
med alle Nybegyndere hver Dag. ORung.
P.171. Paa et Par Ruder fandtes nogie
Fingeraftryk. Tyvene synes at være Ny-
begyndere. FolketsAvis.'^y9l921.3.sp.l. -be-
gyndt, part. adj. (1. br.) lige, nylig begyndt.
Jeg, som endnu ikke med nogen skriftlig
Opvartning til dette ny-begyndte Aar er
blefven færdig. Gram.Breve.165. -besæt-
ning, en. (jf. -besættelse; spec. (teat.) om
ny besættelse af rolle. Han . . noterede Ny-
besætninger ogPremiérer.PXetJtn.FamiZiew
iDanmark.(1911).117. -besættelse, en.
spec: ny besættelse afembede olgn.; ogs.Cteat.)
d. 8. s. -besætning. Indstilling . . om Nybe-
sættelse af Emhedet.DagNyh.^/i2l910.1.sp.4.
Pol.Vsl933.12.sp.4. -boder, propr. [ny-
'bo-Sar, kbh. ogs. ny'bo'ar, 'ny|bo()ar] (tid-
ligere ogs. usammensat: de ny(e) boder. Holb.
Paars."- Fort.ar. Cit. 1 72 7. (KbhDipl.VIII.
706)). (ænyd. de nye boder (EbhDipl.III.
334); jf. 1. Bod I.2; navnet hentyder til, at
der i forvejen var andre lignende boliger
(bl. a. „Skipperbodeme''), se Trap.*1.576)

navn paa et (for den ældste dels vedk. af
Chr.IV. 1631—41 opført) kvarter i Kbh.,
bestaaende af sammenbyggede smaahuse, der
afgiver boliger for søværnets faste mandskab
(Holmens faste stok). Slange.ChrIV.747. da
Hans Majestæt siden lod bygge de saa
kaldte Nye -Boder, bleve disse Skipper-
Boder, saasom beleilige for Borgerskabet,
overladte de Kiøhende. EPont.Atlas.II.146.

10 Aftensbordet . . var forsynet (med) den i

Nyboder . . uundværlige Klukflaske. Hrz.
JJ.I.332. Nyby (paa Bogø), der oprinde-
lig er bygget som et Slags Nyboder for
Øens Sømandsbefolkning. AchtonFriis.DØ.
11.395. se ogs. Hus sp.7W^^-

\\
gen. Nyboders

(oftest udtalt [inybo()8ars-] ell. kbh. ['ny-

boCOors-]; brugt som adj. ell. (nu især) som
1. led afssgr., fx. -dreng (VSO. Schand.TF.
11.335. Drachm.STL.209. jf.MatrosdTeng),

20 -folk (VSO. Drachm.STL.289. f *Nybods
Folck. Holb. Skiemt.)(8v), -mand (HCAnd.
IV.254), -tøs (Oversk.Com.III.146), -vittig-

hed (en vulgær, plump vittighed. VSO.). jf.
(sj.): *broderlig, nyboderlig Passjarén.
PalM.I.llO. -boer, en. (nu næppe br.)

nybygger; kolonist. EPont.Atlas.1.538. KSelsk
Skr.VII.197. -bor(re), -born, adj. se

-bær. -brnd, et. 1) (jf. -brudt samt Brud-
ager, -jord; nu næppe br.) stykke jord, der

30 lige er opbrudt og taget under ploven; nyjord
(2), 4and. VSO. 2) (l.br.) nyt brud paa
noget. D&H. 3) (højtid.) frembrud, gennem-
brud af noget nyt. VVed.G.38. Bååths før-

ste Samling Dikter udkom samme Ar som
Roda rummet og betegner, om end mere
fordringsløst, i Versets Rige et lignende
'Nybrud. R0rd.SL.8O. Udviklingslæren ..

giver en Forestilling om en Fremvælden
af nye Kræfter, en sammenhængende

40 Række af Nybrud, ordnede saaledes, at

der er en tydelig Fremadskriden. GadsMag.
1932.482.

II
hertil: Nybruds-mand (D&H.),

-tid (VilhAnd.AD.48). -brudt, paH. adj.

(j/. -brud 1; især dial.) om jord: som lige

er opbrudt ell. taget under ploven; ogs.: som
efter nogle aars hvile for første gang er

pløjet paa ny. vAph.(1759). *Dit (o : prins
Christians) Vink ti tusind Steen af nye-
brudt Ager fører. Storm.SD.6. *Rugen . .

50 frodigst . . staaer i nyebrudt Land. CFrim.
AS. 29. Leth. (1800). VSO. MDL. MO.
-brng^, et. (sj.) ny virksomhed, bedrift.

For Øjeblikket drives denne (o: den dan-
ske) Litteratur mest som et Nybrug uden
bevidst Forbindelse med Fortiden. Vilh
And.FM.136. -by, en. {glda. (som propr.)
d. s. (Trap.* 1. 813); jf. -stad; 1. br.) ny-
anlagt ell. nybygget by(del). PKierkegaard.
HelmoldsSlavekrønike.(1881).193.HistMKbh.

60 2R.III.235. om Nyby som stednavn (navn
paa landsbyer ell. mindre bebyggelser) se

Trap.*X.230. -byg, ell. (nu især) -hjs-
ge, et. {glda. (propr.) Nybygge (Trap.*LV.
702); især hos sprogrensere) nylig ell. (især)
i hidtil ubeboet egn bygget gaard, hus, bolig;

ogs.: nybygd; undertiden abstr.: det at ned-



18 ^y»>ysd nydanne 14

sætte sig i en hidtil ubeboet egn. *med
Øksen, til Nybyggets knappe Behov,

|

Hugged løs vi paa Egenes herdbrede
Krop. Drachm.DG.126. gid Tibur, Argi-
verens Nyebyg, være min Alderdoms
Sæde. JBaden.Horatiu8.I.153. Tacitus.Agri-

colasLevnet.(overs.1838). 17. Under Sang
ville vi . . forvandle Ruinerne til et blom-
strende Nybygge. Under Sang ville vi
genoprejse dit styrtede Hus, mit Land 1 Ip-
sen. Overs, afJAho. Bogen omFinland. (1899).
65. (stednavne paa) „torp" og „rød" (Ny-
bygge og Rydning). A0lr.NA.19. den hol-
stenske Bosættelse fra Jernvid til Stapel-
holm . . var Begyndelsen til Sydslesvigs
Fortyskning. Det samtidige danske Ny-
bygge . . var allerede mærkelig indad-
vendt. ^eWrid.i«/io iP^i.^fi. 9. sj9.^. I. GJ

-bygd, en. koloni (1). Ingen Nybygder
bleve udsendte, intet betydeligt Tog fore-
taget fra Engelland til Norden, bestandig
fandt det Omvendte Sted. Rask.NSO. 66.

Den første amerikanske Nybygd blev an-
lagt i Maj 1607. Brandes. Shakespeare. III.

(1896J.393. Silkeborg var en ren Nybygd,
og det var væsentlig jævne Folk fra Lan-
det, som dér havde fæstet Bo. Schrøder.F.
260. II. -bygd, part. adj. se -bygget. I.

'^YSS^j 6t- s« -byg. II. -bygge, v. vbs.

-ning (s. d.). (jf. -hygget; 1. br.) opbygge fra
ny; rekonstruere. I samme Tid arbeidede
Alt, hvad Hænder havde, paa Skibsværf-
terne: nogle Galeier bleve nybygte; andre
bleve efterseete. OGuldb.(Rahb.LB.I.86).
overf.: Grundtvigianismen (mener) at kunne
nybygge den hellige almindelige Kirke
ved den nye Opdagelse af Herrens levende
Ord. Mart.Forsv.78. der (behøves) Tid og
Taalmodighed for at Væsener, der ere saa
ufuldkomne . . som vi, kunne nybygges
til at vorde hellige. sa.EthikS.IIl.349. HV
Clau8.(BanmH VC.359.361). -bygger, en.

(jf. -boer; især tUj kolonist, om Nybyg-
gerne i Lap\sLnd.LTid.l748.150. Tydske
Nybyggere strømmede til . . for at bo-
sætte sig i (Mecklenborg). Molb.DH.11.328.
i de Nabolande, hvor Grækere havde
bosat sig som Nybyggere. MÆ^amm.T/ior-
vald8en.(1870).20. mange af Nybyggerne
(o: paa udstykket herregaardsjord) . . havde
det smaat med Fenge.OlesenLøkk.NH.I.
133.

II
uegl, om dyr og planter. Planter og

Dyr (er) bleven ført fra Verdensdel til

Verdensdel, fra Land til Land . . Og saa-
danne er ofte bleven Nybyggere og har
bredt sig paa de gamle Beboeres Bekost-
ning. FiZ/iEasm.7C7.^56. Fundet af denne
amerikanske Nybygger (o: en ranunkelart)
paa Europas Kyst føjer et Spørgsmaals-
tegn til de mange, der allerede er i vor
Viden om Planternes Udbredelse. iV^a/wrews
V.1917.186.\\ overf. (Høyen) var en viden-
skabelig Nybygger. JLange.III.218. Stof-
fet i Jakob Knudsen er Grundtvig, men
hans Behandling af det er slet ikke i

Grundtvigs — snarere i Kierkegaards —

Stil; i sin Psykologi er han en Nybygger.
VilhAnd.FM.136. || hertil: Nybygger-by,
-folk, -hus, -hytte, -liv, (nu 1. br.-J -stad
(VSO.) ofl. -oygget, part. adj. (nu sj.

-bygt ell.-bygd (Holb.DH.1.543)). (jf. 11.

-hygge) som er bygget for nylig ell. opbygget

fra ny af. Nogle indvier deris ny bygte
Huusé for Lykke at faa.Pflug.DP.1078.
*en nybygt Svalerede,

|
. . klinet til Klip-

10 pens BTyst.Winth.VI.113. Nybygget. Siges
om et Skib, der er afrevet og paabygget,
saa kun lidet mere end Kjølen bliver til-

bage af det Gamle. Harboe.MarO. det ny-
byggede Herresæde. JVChristensen. Midt-
sjællandsHist.I.(1907).180. -bygning, en.

(jf. 11. -hygge). 1) m det at bygge noget

fra ny af; bygning af noget nyt. Scharling.
Reisestudier.(1892).154. Rundt om laa der
jo forladte Klostre og øde Kirker . . Re-

20 geringen var ikke utilbøjelig til . . at over-
lade Borgemester og Raad til Nedrivning
og Nybygning disse uhyggelige Fortids-
minder. TroelsL.X.51. 2) hvad der lige er

bygget (fra ny af); især om nybygget hus
ell. skib. Pont.LP.IV.7. et gammelt, rød-
taget Hus i Byens Udkant, der staar for
Fald mellem Éyhygnmgerne.VilhAnd.AD.
71. Den 21. April vil den italienske Ma-
rine blive forøget med fire værdifulde og

30 fuldtud moderne Nybygninger. NatTid.^^U
1930.M.ll.sp.l. -bygt, part. adj. se -bygget.
-byrd, en. (jf. Genbyrd; sj.) genfødelse (2).

*Kun den Aand, som i det hele
|
Aldrig

taler af sig selv,
|
Æren vil med Vandet

dele
I
I Ny-Byrdens Klippe-Elv. Grundtv.

SS.V.130. -bær, adj. ['nyibæ-V ofl.] (alm.
i afsvækket form nybber, nibber, never.
Moth.N88. AarbThisted.1919.5. CReimer.
NB. 169. Brenderup. §7 . Feilb.(u. nybær

40 og 1. nevver^. — ogs. -bær(r)e(t). Moth.N85.
PhysBibl. XIX. 4 70. VareL. (1807). 1. 512.
FrGrundtv.LK.192. -bæren(de). Aakj.BT.
87. FalkRønne.K.77. Feilb. -baaren, -bom,
- bor(re). Moth. N85. Landhuushold. V. 209.
Feilb.). {ænyd. ny-hæry -bør, -baare, -baa-
r(e)n, -bom, no. dial. nybær, sv. nyburen,
SV. dial. nyhår(ko), isl. nybær, eng. dial. new-
bear; 2. led er dels no. bær, drægtig, som
kælver, verbal-adj. til bære, føde (se H. bære

50 6.2^, dels part. (og participialdannelser) til

dette verbum; bibl. ell. dial.) om ko: som lige

har født, kælvet (jf. -kælver, -kælvet^; ogs.

undertiden om andre hundyr, fx. faar (Moth.
N85), høne (FrGrundtv. LK.192. OrdbS.
(Sjæll.)); om mælk: malket af en ko, der
lige har født (Moth.N85. Brenderup.§7);
om pandekage: lavet af saadan mælk (CRei-
mer.NB.169). her er Kvæg og nybære
Køer med mig.lMos.33.13. lSam.6.10.

60 *Dig ofrer nyebært Qvæg sin GsLye.SkVid.
IV.8. iblandt de syge Køer vare de ny-
bærre meest angrebne. PhysBibl.XIX.471.
en Mælkedraabe af en nybær Ko. ESchwa-
nenfl.OK.736. -danne, v. vbs. -else (s. d.).

(især ^;jf' -formeg danne noget nyt; danne
fra ny af; nyskabe; ogs. undertiden: (delvis)
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danne, skabe paa ny; rekonstruere; især i

part. nydannet brugt som adj. Bonde-
Standen (er) stærk nok til at kunne være .

.

Kiærnen, hvorom hele Folket nydanner
sig. Orundtv.DanskJLlSl. Naar et Ar har

dannet sig paa et stort Saar, fornemme-
lig hvis det er opstaaet ved Forbrænding,
trækker den ny-dannede Hud sig sammen
og foraarsager betydelig Deformitet. JP
Blich.Chir.1.92. Der var tydelig nok et

stort og nydannende Talent i Frembrud.
Schand.0. 11.49. Toneredskaber, som be-

skrives i det gamle Testamente, og som
man efter Beskrivelsen har nydannet og
sammenstillet i Billeåværker. Brande8.XL
380. i Bronzealderens Slutningsafsnit har
(tnan) bestræbt sig for at nydanne eller

dog oppynte de ældre Former. SophMull.
70.352. nydannede danske Ord (som
f. Eks. Ilt og Brint). YDahlerup. Det da.

SprogsHistorie.^(1921).89. -dannelse, en.

vos. til -danne; ogs. om hvad der er nydannet.
Ministeriets Nydannelse (d: rekonstruktion).

MO. Utopi! Ja det har man kaldt alle

mægtige, attraaede Nydannelser. j8c/iawd.

0.11.70. Fantasien — som Evne til Ny-
dannelse af konkrete Forestillinger. Høffd.
P3yk.205. Som det vil sés, har Skikken
her udviklet sig til, at hele Selskabet for
hver Gave drikker en Skaal. At dette er
en overdaadig Nydannelse er tydeligt nok.
TroelsL.XI.102.

||
(med.) dels om regenera-

tion af væv olgn. (MøllH.IV.468. Panum.
518); dels om ophobning af celler under
sygelige tilstande; dels om det under syge-
lige processer udviklede vævsprodukt (navn-
lig: svulster), især naar det ved sin beskaf-
fenhed afviger fra det væv, hvori det frem-
kommer (neoplasme). EPontoppidan.Sud-
&ygdommene.(1885).16. SaVXVIIL280.

||

(sprogv.) om ord, udtryk olgn., der lige er
opstaaet ell. (især) er skabt vilkaarligt (navn-
lig i den bestemte hensigt at berige sproget,
a/løse fremmedord olgn.). JohsSteenstr.N.
IV.6. AaHans.Sætningen.(1933).9. -dan-
ner, en. (1. br.) person, der nydanner; ny-
skaber. Han har læst Alverden, men hån
savner Nydannerens Adgangsmærke, Fan-
tasi. Hvis han havde haft det, vilde han
vel selv have skabt et eller andet Dig-
terværk. JVJens.NA.167. YilhRasm.(Tilsk.
1920.11.213). I. -danisk, et ell.(gldgs.;
især % best. f.) en (MKrist.Nydansk.(1906). r).
(mods. I. Gammeldansk; især sprogv.) det
danske sprog i nyere ell. nyeste tid; spec. om
sproget fra ca. 1550 til nutiden ell. om dansk
paa dets nuværende trin (moderne dansk).
*Da kom der igjennem Stuen to —

|
Hvad

paa Nydansk man kalder to „Rødder" (o:
forsorne fyre).Holst.Framin TJngdom..(1873).
34. Grundtvig selv havde gjort, hvad han
kunde, ved at gengive Krøniken (o: Saxo)
paa kraftigt Nydansk og spække den med
Ordsprog fra Peder Syv og Peder Laale.
HBegtr.DF. II. 68. Nydansk. MKrist. (bog-
titel.1906). ældre nydansk, om sproget

fra ca. 1550-1700.VDahlerup.Detda.Sprogs
IIistorie:^(1921).57. II. -dansk, adj. (mods.
II. gammeldansk; j/'. nudansk^ 1) som til-

hører den nyere ell. nyeste tid, udvikling olgn.

i Danmark. Grunatv. Myth. 10. Det blev
Frederik Fischers Opgave at hejse den
nydanske Fane i Aabenraa. PLaurids.S.
II.3. ny-dansk Musik. NatTid.y2l921.Aft.

8.sp.2. 2) (sprogv.) som hører til ell. ved-
10 rører nydansk (I).

Xydde, en. se Nødde.
nyde, v. ['nyåa] præs. -er ['ny'dar]

(Eøy8g.AG.92); præt. nød [nø'9] (smst.) ell.

(nu næppe br.) nydede (Basth.Tale.(1795).

23) ell. (dial.) nydte (CReimer.NB.328. jf.
Thorsen.94); part. nydt [ny<?] ell. (nu kun
dial.) nødt (Pflug.DP.407. Holb.NF.II.47.
nødt. Høysg.AG.92. Gram.(KSelskSkr.I.54j.
Feilb. jf. Thorsen. 92. Esp. §183) ell. (nu

20 næppe br.) nydet (Holb.Brv.36. Mossin.Term.
277). vbs. -else (s.d.) ell. (sj.) -ning (Franke-
7iau.(SeidelinsVisebog.(1821).99)). (glda. ny-
de, niude, æda. nytæ, run. (imp.) niiit, oldn.

njota, oht. niozan (nht. geniessen^, oeng.

neotan, got. (ga)niutan, fange, opnaa; besl.

m. I. Nytte, II. nytte, Nød (kreatur); jf.
nydelig)

1) (undertiden m. overgang til bet. 2) faa,
modtage (og faa fordel, gavn af) et

^ gode. 1.1) O i a? alm., om modtagelse af et

gode. Først naar Bonden arbeider, bør
han nyde (1907: have Del i^ Frugterne.
2Tim.2.6. Lejlighed til at nyde den i saa
lang Tid forventende Lykke at tale med
ham i Enrom.JffoZ6.JMZ.isc. Christus, som
intet nød af Menneskene, betalte dog Skatt
for sig og St. Peder til de Romerske Key-
sere. sa.Kh.634. jeg har nydt Leilighed til

at see Verden fra flere Sider, end min
40 Alder lader Dig troe. HCAnd.Breve.1.67.

*o bid, o grumme ringe bid
|
af livsluft,

som han (o: skoledisciplen) nødl Hostr.SD.
1.188.

II
sommodsætn. tilyde. Rationalismen

gjorde mennesket ydende, romantiken
lærte det at forholde sig nydende til livet.

EdvLehm.Romantik og kristendom.(1910).12.
*Faar kun den, der yder,

| Lønnen for sin

Flid, I da vil den, der nyder,
|
aldrig møde

Nid. JVJens.Di.45. jf. talem. u. gaa sp.480^^.
50 1.2) m.h.t. levende væsener

||
(dial.) m. h. t.

smaakreaturer, smaagrise olgn. : faa held med
og gavn af (ved at de trives vel). Maae vi kun
nyde vore smaae Livvare. Jwn^e. MDL.
Soen farede og fik 16 Grise, men hun nød
kun de 10 af dem. OrdbS.(Sjæll.).

\\ f m.h.t.

person : faa gavn, nytte af; ogs. : have gavn
af omgangen med en (Leth.(1800)). Ja, bro-
der I lad mig nyde (1907: faa Gavn af^

dig i Kerren.Philem.20(Chr.VI). Keyse-
60 ren, som holt det for en Fordeel at nyde

slige Stridbare Undersaatter, tog med
Glæde mod deres Tilbud (o: om at bosætte

sig i hans land). Holb.DH.I.15. nyde en
Pi&e> (jf- bet' 4-3j facL en pige til ægte;

hjemføre en pige som brud. VSO. t.3) (nu
især arkais.) m. h. t. ting af økonomisk værdi.
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især naturalier. Præsten (skal) nyde af

dens (o: præstegaardens) Skov frj Olden
og fornøden Ildebrand. DL.2—12—1. in-

gen enten Heel- eller saa kalded Halv-
;arl, som tiener Bonden, maa nyde no-

gen Sæd.Forordn.(Kvartudg./^/il701. *Jeg
veed et Kietterie, som her for nogle Aar

|

Var opvagt, at man ey med Rette kunde
nyde |

Det Vrag, som drives hiå. Holb.

Faars.37. I Nyeboder er en anden Skole,

for 80 til 100 Matros-Børn, af hvilke nogle
nyde Skoe og Strømper. EPont. Atlas.lI.

150. Præsten og hanses Kone har faaet

Forlov at nyde noget Sankebrænde for

at koge deres Mad. Bist.J.247.
|| f om køb

paa særlig gunstige vilkaar. naar andre
Nationer gafve 12. de Danske motte da
nyde det (o: saltet) for 8. af hæsten. Slange.

Chriy.1028. 1.4) m. h. t. indtægt, betaling

ell. (nu navnlig) rettigheder, fordele olgn.

Præsterne skulle nyde . . een Høstdag af

Husmænd. DL.2—12—5. Conrector Mr. Ar-
bien er saa stærk . . bleven recommen-
deret, at Ingen kan andet end troe, det
han jo nyder Rectoratet. Gram.Breve.128.
Hvo som kand angive og overbevise no-
gen Slagter, at have taget mere for noget
Slags Kiød, end Taxten tillader, skal nyde
for saadan sin Angivelse . . 2 Rdlr. Adr.^'^/i

1762.sp.9. Og vil jeg nu nyde den For-
deel, at Dagslyset skinner paa vor Kamp.
Hauch.V.83. || f m.h.t. bøn, forlangende:

faa opfyldt. I den første Post (om ned-

sættelse af tolden for englænderne) villigede

Kongen, og lod dem nyde deres Begie-
Ting.Slange.ChrIV.1291. jf.: Ludvig Al-
bertsøn skulde nyde de paa Krigen paa
Bornholm anvente Bekostninger igien got-

giort. Thurah.B.206. || m. h. t. ret, rettighed,

retfærdighed olgn. derfor settis Loven, at

de retvise og fredsommelige maa nyde
deris Ret. BL.Fort. Jeg (o: kongen) be-
sværger og befaler derfor mine Raad, som
jeg har betroet Rigets Sager . . at de lade
alle .. nyde hoyen. Mall.SgH.lO. lade Hver-
mand nyde Ret og Skiel. MO. Til En blev
der sagt ved et Andendagsgilde: „Her er
Din Plads i Dag; Du nydte ikke din Ret
igaar (o: sad ikke saa højt oppe ved bordet).**

CReimer.NB.328. nyde samme skel, se

Skel. 1.5) CP m.h.t. en handling, behand-
ling, optræden, følelse osv. fra andres side,

der betyder noget godt, værdifuldt, ærefuldt
for en. hvad Satisfaction skal en brav
Mand som jeg nyde for den Tort mig er
vederfaret? Holb.Ma8c.III.13. da jeg sidst

nød den ære at tale med ham. Gram.Breve.
35. Skeer Conjunction mellem Vores Flaa-
de . . og en anden Puissances, saa den
fremmede er auxiliair, da skal den, naar
den saluterer Vores Flag, nyde Skud for
Skud. SøkrigsA.(1752). §865. Ungdommen
nød Underviisning, de Syge Pleie, de Fat-
tige Understøttelse. ./acooi.Lnx^.iJ^. hun
har nydt en god Opdragelse. -ffrz.J.,9iO.

det (glædede) dem, at see Maaden, jeg op-

tog den nydte Hæder paa. HCAnd.XI.261.
Jeg har nydt meget Godt i dette Huus.
MO. nyde en Piges Gunst. D&H. nyde
stor Gæstfrihed, sms^. nyde Kiedit.Ludv.
1.6) to m. tings-subj.; m.h.t. fremgang, frem-
me, videreførelse af sag olgn. (handelen) ny-
der ey dend Fremgang mand havde ven-
tet. ExtrEeU/il722.2. for at processuelle
Skridt mod en mindreaarig kunne nyde

10 Fremme. JurFormularbog.^20. nyde sin
gang, se u. Gang 8.5. 1.7) f i forb. nyde
sted. 1. faa plads; finde optagelse. *I maa
mig sætte hvor I vil,

| Naar jeg kun Sted
maa nyde

I
Saa nær, at jeg kand komme

til
I

Min Brude-Skienk at yde. JFriis.149.

dette lidet Verk, som jeg tager mig den
Frihed at skicke Eder, med Begiæring,
I vilde have den Godhed, at lade det
nyde Sted iblant andre Eders Digt. Holb.

20 Skiemt.E4v. 2. om bøn olgn.: blive opfyldt,

(de) vilde blifve hende høytforpligtede,
hvis denne deres Begiering . . nyder Stæd.
Slange.ChrIV.1004. 1 .8) i forb. ny d e g o d t

af noget ell. f nyde noget godt ad (ænyd.
nyde en noget ad, faa noget af ell. paa
grund af en, fsv. niuta at, jf. oldn. njéta e-s

at e-u, have en at takke for nogetj njota e-s

af e-m, faa noget af en, samt sv. åtnjuta)

faa gavn, nytte af noget, at jeg bliver ude-
30 lukt fra den christelige Kirkis Meenig-

hed, ikke nyder dens Bøn got ad, eller

bliver deelagtig derud]. DL.vidneed. En-
hver, der vilde nyde sine Brevskaber
godt ad, maatte forvare Seiglene lige saa
nøie, som Brevene selv. Langebek.(DMag.
1.18). som nu Barnet tiltog udj Stilhed
og overmaade Studeringer, nød ieg got
deraf i hans Forældres Yiuus. Æreboe.33.
Landværnemændene skal . . som virkelig

40 militaire Personer ansees, og følgelig nyde
de Kongelige Forordninger godt ad. MR.
1744.890. Det er haardt, splitte mig, naar
en ærlig Karl skal nyde godt af en Mand,
og ikke maae have Lov til at forskylde
det saa meget som han kan. Tode.S.117.

England . . lod alle andre Nationer nyde
godt af Handelstraktaten (med Frankrig
afl860).Westergaard.Økon.Udvikl.il9.Aarh.
(1926).25.

50 2) (undertiden m. overgang til bet. \.) CU

m. særlig tanke paa den fortsatte, stadige be-

siddelse og udnyttelse af et gode: have, be-
sidde (og drage fordel, have nytte,
gavn af). 2.1) i al alm., om besiddelsen

ell. udnyttelsen af et gode. Jøderne . . ved-
ligeholde Krig . . og lade Riget ikke nyde
Fred. 2Makk.l4.6. *Hvad mand under Dan-
mark regner, | Nyder værn af vand. LKok.
(PSyv.Viser.(1695).584). vil du giøre hvad

60 jeg beder dig, skal du nyde . . gode Dage.
Holb.Pants.1.3. Hun nød ikke een god Dag
hos h&m.VSO. *han nød ei Slummer. Kaa-
lund.HS.114. hele Jorden nyder Ro og
Hvile (Chr.VI: sidder, og er stille). Sach.

1.11.
II
uden obj. Den, som vil nyde, maa

kunne undvære. MO. Den Ene puttes i

XV. Rentrykt »/g 19S3
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Jorden, og den Anden flytter ind i hans
Leilighed, snyder og nyder, indtil Tou-
ren kommer til ham. LehmJI.381. hver
nyde, som han nemmer, se II. nemme
2.2. 2.2) (jf. bet. Ijå-i) m. h. t embede, bestil-

ling, indtægtskilde elh (nu især) rettiglieder,

fordele af økonomisk ell. anden art. De, som
nyde Frihed med Hals og Haand over de-

ris egne Tienere. DL.3—2—1. alle Papi-
ster . . skal være gandske udelukte, og lo

u-beqvemme til at nyde og besidde den
Kongelige Throne af store Britannien.

Holb.Anh.197. de Aeademiske beneficia,

ieg til dato haver nydet . . ere expire-

rede. 8a.Brv.36. Den Afdøde var indtil hans
Død Renteskriver, og nød derfor Gage.
Stampe.VI.93. *Forpagter var han . . |

Og
nød et redeligt Erhverv |

Midt i Naturens
Ro. Oehl.L.II.163. Adelen nød . . store Pri-

vilegier. VSO. Det var ikke blot Drengene, 20

der maatte tidlig op og kom silde i Seng,
Pigerne og Karlene nød samme Ret. Bibe
Amt.1915.175. nyde Aldersrente. ioviV^r.

348yil922.§l. 2.3) (jf. bet. l.b) m. h. t en
handling, behandling, optræden, følelse osv.

fra andres side, der betyder noget godt, værdi-
fuldt, ærefuldt for en. skal mand . . kalde
dend meest fornem, der nyder grundigst
Ære, er en riig Handverksmand altid
fornemmere end en fattig Signør. Holb. 30

EP.IL9. den Person . . som min gamle
Mands Mistænkelighed hindrer mig at
nyde Omgiengelse med. sa. Jul. Ise. det
vilde være det Haardeste, som kunde
vederfares mig i Verden, at miste den
Ære at nyde Deres Yelvillie. Schand.lF.
102. ogsaa herhjemme nød (Adelung) et be-
tydeligt ^SLYn.JohsSteenstr.HD.33. Mænd,
som nyder deres Medborgeres fulde Ag-
telse. Cavling.A.1.61. Elevernes Tillid og 40

Hengivenhed nyder han ogsåa.NatTid.^^/io
1920.Aft.3.sp.2. 2.4) m. h. t. egne fysiske ell.

aandelige værdier, (hun) nyder en blom-
strende Sundhed, og en . . altid uforstyr-
ret Munterhed. Blich.(1920).XII.32. nyde
et godt Helbred. jDÆÆ". Den gamle Fa-
brikejer opnaaede en Alder af 81 Aar,
men havde længe kun nydt et skrøbeligt
Helbred. Po/.iV9i955.7'.sp.5. 2.5) (jf.bet.l.i)
t nyde rang, sted, have rang, plads. Nu 50
troer jeg endogsaa neppe, at hånd nyder
noget Stæd iblant dem, der skulle dis-
putere. Gram.Breve.172. »En Svane stolt
paa Vandet flyder,

| Og første Rang blandt
Fugle nyder. Abc.14.

3) (især CD) m.h.t.mad og drikke: ind-
tage; spise ell. drikke, disse efter at
have lidt Mangel en liden Tid, skulde
nyde en vidunderlig Kost.Visd.16.3. jeg
(har) fra i Gaar Aftes lige til nu ikke . . 60
nydt en Draabe Yand. Jacobi.(Skuesp.IV.
246). 'Jeg ingen Føde nød, jeg væmme-
des ved Erter. Wess.45. 'Boulevarder faar
Du som i Paris,

| hvor vi kan os sole
|

og nyde i Mag vor Konditor-Is
|
paa For-

tovets ^tole. Kaalund.323. saa kom Vær-

ten og spurgte, om Herrerne ikke vilde
nyde noget SvGrundtv.FÆ. 11.224. Han
brugte ikke Tobak, han nød ikke Spiri-
tus. Drachm.STL. 114. *Den femte Dag
vor Mads var død,

| Fordi han ingen
Suppe nød. Bastian.Nr.5.4. nyde Nadve-
ren. i)ÆH.|| jeg skal ikke nyde noget
olgn., brugt (dagl., jarg.) i videre anv., som
udtr. for, at man ikke ønsker at have med
noget at gøre, ikke ønsker at modtage et til-

bud olgn. (ministeren) stirrede . . saa tru-
ende . . oven over Brillerne, at det løb
koldt ned ad Ryggen paa Landstings-
mændene, de blev ganske tavse, de skulde
ikke nyde noget. DagNyh.'^/* 1925.1. sp.l.
Jernbanemændenes Sekretær . . har faaet
nok, han skal ikke nyde mere. „General-
strejken," siger han, „vil aldrig blive gen-
taget.'' Pol^Vs1926.7.sp.l. Hun havde set
paa ham. Frøken Nathansen, dengang.
Peter sugede af Cigaretten. Han skulde
nu ikke nyde noget her paa Kontoret.
Sønderby.MidtienJazztid.(1931).23.

j| bil-

ledl. (jf. bet. 1). Kundskab til Herrens Bud
er Livs Lærdom, og de, som gjøre, hvad
ham behager, nyde af Udødeligheds Træ.
Sir.19.19.

4) modtage, tilegne sig, hengive sig
til noget, der fylder en med glæde,
behag; nu især om selve den herved op-
staaede lystfølelse: føle glæde, behag ved
noget. 4.1) i al alm. *Han bød os glemme
Livets Harme,

|
Og glade nyde Livets

Lyst. Bagges.Ungd.il. 169. utallige Kys,
men saa hurtigt nydte, at det er, som om
der kun toges fra den ene Gjenstand, hvad
der gaves den næste. Kierk.1.62. I Skyg-
gen af Platanerne ligge halvnøgne Drenge
og nyde deres „dolce fsirniente''.StBille. Gal.
1.93. Ensomheden bragte ham Lise. Han
nød atvære glemt og forladt. SMich. Gio.137.
Den gamle Huleboer ridsede Hjorten med
de store Takker ind i Klippen. Saaledes
nød han Jagtens Glæde to Gange. Buchh.
VH.9. (maaske delvis til bet.2.i; nu næppe br.)

i forb. nyde ens nærværelse: Forat nyde
hendes (o: Dyvekes) Nærværelse, lod han
(9: Chr.II) anrette et Ball paa Raadhuuset,
og der til inviterede de fornemmeste af

Staden. Holb.DH.II.8. det (er) mig dog en
inderlig fornøyelse at jeg kand nyde Eders
Nærværelse. KomGrønneg. 1. 246. Lodde.
(Skuesp.IV.279). || m. obj., der betegner et

(glædefyldt) tidsrum. *Nyd Minutet, Himlen
skiænker dig

|
Nøisom og taknemmelig 1

Bagges.L.I.315. det . . er mig en Veder-
kvægelse at høre fra Dem og saaledes at

drømme mig de mange, glade Timer til-

bage, jeg nød i Sommer. HCAnd.Breve.I.
55. *I lystig Frihed sin Ungdom den (o:

en pudel) nød. Kaalund.120. nyde tilvæ-
relsen

i
nyde livet, nu spec: leve et liv,

fuldt af adspredelser, fornøjelser olgn.; ogs.:

gøre sig livet let, behageligt. *Der (o: i na-
turen) lærer han ham at tyde

|
Naturens

classiske Stiil;
|
Og Livet at bruge og



21 Xydebrng; nydelig: 22

nyde,
|
Og glatte dets Rynker med Smiil.

Blich.(19)^0).XIV.153. nyde livet og drik-
ke af dunken, se I. Dunk 1.2. 4.2) om lyst-

følelse af overvejende æstetisk ell. intellektuel

karakter, glæde ell. behag ved at betragte,

høre, opfatte, erkende (osv.) noget. Jeg blev
strax slagen af Røstens Sødhed, og bad
inderligen, at jeg maatte nyde hendes dey-
lig Ansigt at see. Holb.Usynl.I.l. han er
kommen til det allerhøyeste Lyksaligheds lo

Maal, som er at nyde Gud selv. ilJossm.

Term. 288. *Hvilken Udsigt der (o: paa
Hven) man nyder 1 Heib.Poet. VII.187. Han
stod længe foran Birgitte og nød hende
over Brillerne med sit kjælne Skraablik.
Schand.BS.81. *hans Folk, som lidet nød

|

Situationen og var løbet gerne.Drachm.DJ.
1.66. nyde Ens Forlegenhed. S&B. *Naar
Rugen gynger paa sin grønne Skaft,

|
og

Hjejlen fløjter blødt mod Aftentide,
|
da 20

nyder Bonden ret sit Forspands Kraft
|

og nynner ved at høre Ploven skride.
Aakj.RS.64. jeg foreslaar Danske: først
at læse (Bellman) paa dansk — for at for-
staa ham — saa paa svensk — for at nyde
ham. ChKjerulf.FE. 8. Man kan „nyde"
Musik ganske overfladisk ved at lytte til

den smukke Klangfarve, som en Sanger
forstaar at aflokke sin Stemme. EAbrah.
T.73. nyde sig selv, føle selvtilfredshed, 30

selvglæde. „Den Mand, der overvinder sig
selv . . er større end den, der erobrer en
Stad." Og Peter Jensen nød sig selv som
denne store Mand. Skovrøg.Fort.lSo. 4.3)

(jf.bet.1.2; l.br.) have legemlig omgang
med. Min Søn har fundet Behag i din
Deilighed; han kunde nyde dig uden din
Villie. Suhm.(SkVid.X.80). VSO. „De har
til Hensigt at nægte Deres Samtykke til

Skilsmissen?" . . „det skal ikke blive ret 40

og lovligt, at de to nyder hinanden. Det
skal ikke kunne skee frit og uden Skam."
JakKnu.In.244. Hans Attraa havde . . igen
spillet ham et Puds, utroligt at det blev
ved overfor en Dame, man havde nydt
saa længe. AEenningsen.SA.71.

5) (maaske udviklet af bet. 1 og egl. „ud-
nytte'' olgn.; „I gemeen Tale. Meest i Ho-
vedstaden." 750.; nu næppe br.) snyde,
tage ved næsen (i spil, handel olgn.); faa 50

til at punge ud; „tage''. Jeg nød ham
dog. 750.
t Nyde-brog, en. [2.2] {efter ty. niess-

brauch) ret til at bruge, benytte noget; brugs-
ret. De (spedalske) kunde intet mere arve
eller eie; de havde allene Nydebrugen
af deres Eiendomme, men kunde ikke
give eller testamentere noget bort. Tode.
M.130.
nydelig:, adj. [inyåali] adv. -t ell. d. s.

ell. (t) -en (Moth.N89. Sibb.1.34). (ænyd.
nyd(e)lig, sv. dial. nytli (Rietz.469); m. til-

knytning til nyde laant fra nt. niidli, mnt.
nutlik, behaaeiig, delikat, jf. nht. niedlich

;

til mnt. nut, lyst, behagelighed, oht. niot, niet;

jf. nysselig)

60

t) (jf. nyde 3; nu kun dial.) om mad ell.

drikke; dels: som kan nydes, spises; spise-
lig; dels: som nydes med velbehag ; velsma-
gende; lækker; spec. om noget, der sjælden

faas ell. lige er kommet frem (som nyt af
aaret) (VSO. Feilb.). jeg skal ikke æde
af deres nydelige (1871: lækkrej mad. Ps.
141.4(Chr.VI). *Timer skabes om til korte
Øieblikke

|
Ved lykkelige Kort, og nyde-

lige Drikke. Zetlitz.Poes^l. det, hun gav
mig (o: snus og umodne pærer) . . var det
Nydeligste, hun havde. Bagges.DY. X.78.

Sølvfade, fulde af alle Slags nydelige Ret-
ter. Oehl.A.123. Ogsaa Hjernen (af snep-
pen) er nydelig, og kan spises paa samme
Maade. Blich.(1920).XVII.183. (hummeren)
regnes blandt de nydelige Fiske. PCMøl-
ler.Hou(1833).17. Rødbeder er en nyde-
lig Spise baade til Flæskesteg og til Sylte.
Baud. 01.56. FrGrundtv.LK. 73. OrdbS.
(Sjæll, Ærø).

II
m. overgang til bet. 2, om,

smagen af mad ell. drikke. Disse Grever
(h. e. et slags Omkram i Gaas) hår saa
nydelig en Smag. Nysted.Rhetor.55. OrdbS.
(Sjæll). jf. Feilb.

2) (jf. nyde 4:) som gør et smukt ell.

behageligt indtryk; især: som virker
smuk ell. tiltalende uden at overvælde,
begejstre. 2.1) m.h.t. synsindtryk: som vir-

ker smuk, tiltalende ved smaa virkemidler,

fine enkeltheder, fin bygning, smagfuldt ydre,

sirlighed olgn. (men ikke ved monumentali-
tet, pragt, strengt regelmæssig skønhed olgn.;

sml. PEMulU290 samt AnkerJensen.HCAn-
dersens sprog. (1929). 13). II

om levende væs-
ner, især personer. En nydelig ]pige.Moth.
N89. den nydeligste lille Morian. Biehl.
(Skuesp.IIl5.31). *Hvor hun gik og hun
sprang,

| Var hun nydelig
| Og frydelig

|

Som Fløiternes K.lang.Winth.1.201. Du er
meget mere end nydelig, Du er deiligl
HCAnd.VL13. »Milles franske Dukke ka-
ster Øine

I

Til Augustas nydelige Søca-
det. ARecke.132. hun var nydelig var hun.
JPJac.1.2.

II
om ting. Dend Hund har min

troe ligesaa reen og nydelig tunge, som
et Menniske. Holb.Bars.II.2. Den Codex .

.

er nydelig skrevet FrSneed.1. 39. *Mar-
kens nydeligste Blomst. Oehl.A. 189. En
nydelig Have, men ikke ret stor, slynger
sig som en grøn Krands om Taarnets og
Borgens mørkerøde Mure. Molb.Breve.156.
hun . . tænkte paa, hvor nydeligt det kunde
være at see de deilige Blomster dandse.
HCAnd.y.33. Det er jo et nydeligt Lom-
metørklæde . . af det fineste Kammerdug.
Kierk.I.381. 4:00 Æg (o: edderkoppeæg), ny-
deligt lysegule. NaturensV. 1916. 144. 2.2)

m. h. t. andre indtryk ell. forhold : som tiltaler

en; som man synes godt om ell. finder behag
i

II
om person ell. (nu især) væsen, optræden,

udtalelser: elskværdig; venlig; især tidligere

:

dannet; korrekt, det er i sandhed en ny-
delig Pige, hun er saa peen, at hun taler

igiennem Tænderne, hun kand ikke tale

om sit Tørklæde eller Skiørt, uden hun

2*
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siger med Fermisslon. Holb.Bara.II.S. et

artigt, et elskværdigt, et nydeligt, et pa-

risisk Fo\k. Suhni.jf.176. det er . . ogsaa
ligegyldigt, om min Skrivt bliver nyde-

lig eller ikke, naar jeg kun kan sige Dem
nydelige Ting i nydelige Ord. KMBahb.
241. jeg (o: en dame) sidder i Midten,

seer paa dem Begge, spøger, leer, kort

sagt, er, hvad man kalder nydelig. Overslc.

T.3i
"

, -.
. ,

klippede, ere Penge værd. Bagges.DV.X.
395. Formernes Nydelighed. k;^0.

Kfydelse, en. flt. -r. (glda. nydhælse
(Jo8.6.4(GldaBib.)), nydels (Smo.49)) vhs.

til nyde. 1) O til nyde 1 ell. 2 (især 2.2);

ofte m. præp. af ell. (nu sj.) gen. til angivelse

af det gode, der nydes. *Til denne Flok
(o: dyrene) kom snart . . |

Dit Mesterværk,
dit Menneske,

i
At der dog skulde et for-

1.394. de vare alle saa nydelige imod lo standigt Væsen være
|
Til dine Gavers

hende. RCAnd.V.36. Han blev saa nyde-
ligt modt2igQn.sm8t.208. Andreas maatte
endelig besøge ham — det var saadan en
nydelig Mand, høflig og forekommende.
ÉBrand.UB.55. nu især i forb. som det
var nydeligt (af dig) olgn. „Maa jeg

ikke ogsaa overrække Dem min lille Pre-
sent." — „En Kappestrimmel. Det var da
nydeligt af Dem, at De saadan har tænkt

l^ydelse. Storm.SD.239. her i Landet ere
(vi) ikke alene i Besiddelse men endog-
saa i Nydelse af en fornuftig Skrivefri-
lied.PAHeib.US.333. Hans øvrige Jorder
. . ligge i Fællig med Byens, og han har
af dem kun en indskrænket Brug og Ny-
delse. Begtr. (PhysBibl. XIX. 227). Ingen
kan paa Grund af sin Troesbeki endelse be-
røves Adgang til den fulde Nydelse af bor-

paa mig." Esm.II.12. Det er rigtig kønt 20 gerlige og politiske Rettigheder. Grundt
af Dem sagt; det ved Gud, det er, det
er nydeligt. KLars.SF. 78. || om a^idre for-

hold, denne saa kiærlige og nydelige Ma-
terie. PameZa.IJ.i5i. den nydelige Finhed,
som den nye franske Konstitution bruger
i Valget af enkelte Ord. PAHeib.US.521.
Jeg har . . tænkt paa, hvor nydeligt det
kunde være, hvis De herude havde Dem
en Arbeidsstue.irMJSa^&.^50. et stærkt og

(1S49).§84. i sin første Ungdom taaler Bø-
gen godt Skygge, men naar den i sit 14-

16de Aar har begyndt at voxe stærkt, be-
høver den fuld Nydelse af Lyset. CVau-
pell.S.90. 2) 03 til nyde 3. Enhver Ny-
delse af spirituøse Drikke havde altid

været ham . . forbudt. Ing.EF. VII.81. Over-
dreven Nydelse af stærke Drikke. VSO.
(gud) hengav sit eget Legeme og Blod

vel bevaret Hiørnetaarn, hvori der kunde 30 til Nydelse for de Troende. 50^071^.7^.55.
indrettes nydelige Værelser. Molb. Breve.
155. *Den Aften gik jo nydelig,

{

skjøndt
Varmen var betydelig. Bich.1.147. Altsaa
bemærkede han hurtigt, at Vejret dog var
nydeligt. EBrand.UB.77.

3) (sml. n. køn 6 osv.; især dagl.) iron.,

om noget ubehageligt ell. uheldigt ell.

om noget, der ikke svarer til sit navn, stri-

der mod sit begreb. „Er du syg, Nelly?..

3) Cj/. Efternydelse^ til nyde 4: (især 4:.i-2);

ogs. om den lystfølelse, der opstaar, naar man
nyder noget, ell. om det, der fremkalder lyst-

følelsen; ofte m.præp. af ell. (GJ) gen. til an-
givelse af, hvad der nydes. Hans Huus er,

noget nær, det Huus i Paris, hvor jeg har
havt de talrigste og behageligste Nydel-
ser. P^i?ei6.£.5^. Det er, som om Viden-
skaben forfriskede mig til Kunstens, Kun-

har du set for dybt i Glasset?" „Naa, saa 40 sten til Videnskabens Nydelse. Ørst.Br.I.
du spionerer! det er nydeligt." SMich.S.
^^^. København var s'gu en nydelig Ver-
densstad — man kunde ikke faa en or-
denlig Skjorte i hele Byen. Bang.L.399.
(skomageren og politibetjenten) var begge
nydelig fulde. Schand. 0.11.230. Nu sad
jeg rigtignok nydeligt i det I TidensKvin-
der.^V 71930.14.

-hed, en. (1. br.) det at væreNydelig
nydelig. 1) (nu ikke i rigsspr.) til nyde- 50 Aand og Uddannelse. Holstein.T.121. det

282(jf. Kunstnydelse). Nydelsen skuffer.

Muligheden ikke. Kierk.1.25. der var i

Dag noget Mildt oppe i Hans Peter Kor-
neliussen. Noget, han med Nydelse af sin

egen Ædelhed glædede sig ved at lægge
som en Dæmper paa sin Stolthedsfølelse.
Schand.BS.139. aandelige Nydelser. SÆ^.
Det har været mig en sand Nydelse at

udveksle Tanker med en Mand af eders

lig 1 ; ogs. (nu næppe br.) konkr., om læk
ker ret; lækkeri; delikatesse, hånd skal give
kongelige nydeligheder (1871: Lsel&er-
heder). lMos.49.20(Chr.VI). (hun) skicke-
de (maaltidet) med Kockene . . som en
Foræring til Kongen . . om han ved de
Asiatiske ofverflødige nydeligheder vilde
forfriske sig.IVtnff.CMH.i87. de Westphal-
ske Skinkers Nydelighed (kommer) deraf

var en udsøgt nydelse at høre operaen i

II ofte (især i flt.) spec. om (hengivelse til)

materielle, sanselige glæder, brug af nydel-

sesmidler olgn. (Moses) valgte heller at lide

Ondt med Guds Folk, end at have Syn-
dens timelige Nydelse (1907: en kortva-
rig Nydelse af Synd). IIebr.11.25. hans
daglige Opvartning og sædvanlige Velly-
sters Nydelse. Holb. Hh. 1.137. Forbudne

at der til dem bruges Tørv af Mosegræs 60 Nydelser. F/SO. For det sløvede Menneske
(o: ved røgning). Tiillin.in.256. 2) til ny-
delig 2. Moth.N89. en Æske af Valnød-
Skaller, omvundet med lyseblaae og rosen-
farvede Silkebaand, hvis smaa National-
sløifer, aliene for den Nydeligheds Skyld,
hvormed de ere bundne, fæstede og ud-

bliver den sandselige Nydelse Hovedsa-
gen. Mynst.Bispepr.(1850).22. Sandsernes
flygtige Nydelser. MO. Xydelses-, i

ssgr. (nu næppe br. Nydelse-, se u. -fuld^.

(især o; «/ Nydelse 3. -elsker, en. (sj.)

elsker af (materielle) nydelser; epikuræer;
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nydeUesmenneske. Ludviff Bødtcher var en
fin og blid Nydelseselsker (Brandea.DD.
lU: Epikuræer;. 5ranrfe8. 7.5.99. -fald,
adj. (nu næppe br. nydelse-. Bagges.L.1.85).

(l.'hr.) d.8.s. -rig. Han havde . . adskil-

lige Planer for os, til at giøre os denne
Eftermiddag . . saa nydelsesfuld som mu-
ligt. «a.D7.Xii6. et tarveligt og dog ny-
delsesfuldt Liv. Goldschm. VI.887. -lysten,
"^U- (jf' "Syg samt Nydelystj ivrig, lysten

efter nydelser, han var ingen stærk Ka-
rakter, ingen hel Vilje, knap en resolut
nydelseslysten. jEJ5ran6?.Z7J5.&4. den nydel-
seslystne Kærlighed. IJohans.J.12. -men-
neske, et. (Jt'. -elsker;. Borne (tager)

ikke blot Alt i Byron alvorligt, men han
ser end ikke i ham Nydelsesmennesket.
Brandes.VI.370. en Mand med raffineret,

om ikke kræsen Smag — et Arbejdsmen-
neske og et Nydelsesmenneske. Draclim.
F.1.468. JVJens.NH.l?8. -middel, et.

(især mods. Næringsmiddel; om stof, der

uden at have (væsentlig) næringsværdi inde-

holder særegne stimulerende lugte- og smags-
stoffer (fx. krydderier, alkohol, kaffe, te, to-

hak); spec. (fagl., især foræld.) om visse af
fødemidlernes bestanddele, der mentes at gøre

føden tiltalende, stimulere appetitten og for-

døjelsen olgn. FrHallager.Hysteri.(1901}.
118. VortHj.IIl2.45. For den almindelige
bevidsthed står . . østers som en luksus
og et nydelsesmiddel, ikke som et næ-
ringsmiddel. NaturensV.1921.57. -plante«
en. (mods. Næringsplante ; bot.) plante, hvor-

af dele ell. produkter bruges som nydelses-
middel. MentzO.Pl.209. -rig, adj. (jf.
-fuld; rig paa, fuld af nydelser, philoso-
phiske Debatter, der hverken kunde være
frugtbringende eller nydelsesrige for ham
eller for mig. Sibb.I.18. det nydelsesrige
Kjøbenhavn. / Thornam.] OnkelNiels.(1854).
60. Da hans Fader døde uden at efter-

lade sig en Skilling, var det forbi med
det glade og nydelsesrige Liv. Schand.TF.
1.31. -syg, adj. (stærkt) nydelseslysten, det
var . . den første . . Hoffest, det arme ny-
delsessyge Barn havde bivaanet. VThist.
TV.I.216. Rimest.(GadsMag.l932.661). -sy-
ge, en. (jf. -syg). Kjøbmanden . . talte
faderlig strengt om de unge Herrers Ny-
delsessyge. Goldschm.II.306. Sal.II.772.
Nyde-lyst, en. [4] Cjf. nydelseslysten;

1. br.) lyst til, begær efter nydelser (3). vAph.
(1772).III. VSb. MO.
JiTyder, en. (især CO; person, der nyder.

1) til nyde 1-2. den Favn Brænde, hver
Lejlighed (paa regensen) havde faaet til-

staaet, maa anses for at have kunnet være
tilstrækkelig, under Forudsætning af, at
Nyderne dog kun den mindste Del af Da-
gen var paa deres YæTelser.VilhBang.LS.
181. der gives to slags mennesker, de,
der yder og de, der nyder . . Hvis en født
yder faar lejlighed til at blive nyder, dør
han af fedt eller udskejelse. ^nfeerLars.
Rus.(1931).69. næsten kun i ssgr. som Al-

dersrentenyder (LovNr.348''U1922.§5), Le-
gat-, Livrente-, Offer-, Rentenyder (s. d.).

2) ^,//*. Nydelses- elsker, -menneske; l.br.)

til nyde 4. *man nød som en Nyder
|
af Li-

vet til maitre-de-danse-Attituder. Drachm.
M.204. Først nu saa jeg klart Egoisten i

ham. Nyderen og den lykkesøgende Livs-
kunstner. Leop.GoethesKat.(1906J.149.
Wydje, en. se Nødde.

10 nydt, perf. part. af nyde.
]¥y-erlivervelse, en. ('.//'.Erhvervelse

2 samt Nyanskaffelse; hvad der for nylig

er erhvervet; noget nyerhvervet. 6 Heste (o:

til væddeløb), hvoriblandt Grev Danne-
skjolds Nyerhvervelse Mellowed. Pol.^Ve

1907.4. Der er (i museet) saa godt som
ikke plads til nyerhvervelser. Tilsk.l933.I.

83. -erhvervet, part. adj. (jf. -erhver-
velse; som for nylig er erhvervet. S&B. Jeg

20 har set en af de nyerhvervede hingste.
Hørlyk.GF.157. -falden, part. adj. (jf.
nys- samt nattefalden; om sne: som lige er

faldet. Moth.N8o. *(hendes hals) syntes
lig et Blod, og en nye falden Snee. Prahl.

BJ.31. *Jeg stod i Vinternatten ved Fruer-
nes Hal

I
Paa den nyfaldne Sne. Ing.RSE.

VI.191. *Nyfalden Sne er blødeste Hyn-
der

I

at træde sin Vej ]pasi. Drachm.VS.
117. ren (S&B.) ell. hvid som nyfal-

30 den sne. Clitau.PT.146. VSO. S&B.L425.
-figen, adj. [-|fi*(')q(8)n] (f -fikken. vAph.
(1772).III), (fra sv., no. nyfiken; om 2. led

se n. figen; især d) begærlig efter nyt, især

efter cd høre ell. se nyt; nysgerrig. Moth.
N85. Biehl.Dq.1.93. Han kunde ikke
hytte sig for at kaste et nyfigent Blik til

den unge ¥remmede.Blich.(1920).XXVIII.
27. han (tog) Bogen og bladede nyfigen
i den. Ing.YS.I.17. Winth.HF.28. hun næ-

40 rede den nyfigneste Længsel efter at høre
Sønnen tale og fortælle. EBrand.UB.217.
*I kunde . . faaet noget at høre,

|
der

vist vilde kildre et nyfigent Øre. ORode.
H.165. hertil: -figen-hed, en. (især CP;.

Hvortil kan Nyfigenhed ei drive et Men-
neske? CPRothe.JN. 56. »Nyfigenhed jo
stedse var

| Hos Piger væsentlig. -MC
Bruun.PF. 1. 54. Bødt.143. Jeg brænder
af Nyfigenhed efter at se Hans Naade.

so Drachm.M.184. -Qe(d)ret, part. adj.(jf.
talem. u. flyve sp.2^^-; sj.) om person: som
er umoden, uerfaren, en grønskolling. Men
tenk? hvad Umage maae mand ikke have
med at afrette en saadan nyefieret Mand
og lære ham at leve. Kom Grønneg. V.161.

-forlovet, part. adj. (jf. nysforlovet; som
lige er blevet forlovet; ogs. undertiden: som
er blevet forlovet paa ny (OrdbS.(Sjæll.)).

en nyforlovet Pige har hverken Tid eller

60 Samling at høre paa lange Formaninger.
Rahb.Tilsk.1797.415. en Skaal for de Ny-
forlovede. Hostr. G.170. VortHj.IVl.107. II

(nu næppe br.) i forb. m. gen. ell. poss. pron.

De bleve højlig forundrede, da Karen
indførte sin Nyforlovede. Goldschm. VII.50.

-form, en. (1. br.). (Mallarmé begyndte)
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at skrive smaa Poesier i rytmisk Prosa;

det gav en uigennemsigtig Stemnings-

taage, der blev beundret som Nyform.
Brandes.V11.265. Den nyeste Tid har

frembragt en gryende Stil . . paa Kunst-

industriens . . Omraader. I næsten alle

Lande brød . . Nyformerne iiQm.VortHj.

IV2.136. -forme. v. (jf. -danne; sj.).

*Vær som et gjenfødt, omskabt Menne-
ske!

I

Fra nu af skal Du for min Tanke lo

staae | Saa reen, saa pletfri, som Chri-

stine selv,
I
Nyforme Dig skal min Ind-

bildningskraft. .fia^'^er.J/.PS. -fand, et.

(især arkæol.) fund, der lige er gjort; nyt

fund; og8.om fwid af noget nyt, hidtil ukendt.

Epokegørende Nyfund af større Dyrearter

. . vil blive sjældnere og sjældnere. Natu-
rensV.1914.49. -fnnden, part. adj. (jf.

-fund; nu især arkæol.) som nylig er fun-
det; ogs.: fundet som noget (paa stedet) nyt, 20

hidtil ukendt. Asia, Afriea, India og de
ny fundne Insuler. Pflug.DP.943. Nyfund-
ne Runeindskrifter i Danmark. LJac.(bog-

titel.1914). Antallet af nyfundne Fugle-
arter er meget stort. Naturens V. 1914.46.

CP -føde, V. vbs. -else. (glda. d. s. (Mand.
192); jf. -fødningj -født sam^ -danne, -for-

me, -skabe) skabe ell. forme noget nyt; skabe

noget fra grunden af; omskabe, omdanne
noget, saa det bliver som nyt; genføde (2). 30

en Omstøbning og Nyfødelse af det hele
kirkelige Samfundsliv.HNClaus.Præstefr.
39. *Ordet fra oven . . | Nyføder Livet i

Dødens L&nå. Hostr.SD.II.140. Lad Re-
plikens Rytmer bæres ud over Rampen
af Deres Blik. Lad Deres Smil synge —
Kun saaledes vil De kunne udskille de
Skikkelser, De her nyføder for Scenen,
helt fra Deres egen Personlighed. /Svia.
HjG.188. -fødning, en. (jf. -føde, -født; 40

sj.) om noget nyt, der er skabt; nyskabning.
Selv om det (australske statsforbund) er et
Rige, der skal skabes, er det dog en Ny-
fødfning, der skal bringes til Verden. Sam-
fundet.l900.1.sp.2.

||
person, der er født for

nylig ell. lever t, tilhører den nyeste, moderne
tid. der er ikke nødtørftig Næring (i den
gamle poesi) for os Nyfødninger, der hø-
rer Tiden til, og som vil vokse i den. Pol.
^^/il907.5. -fedt, pa7't. adj. (nu ikke i rigs- 50

spr.-iød, Bolb.Mel.1.5. Slange. ChrIV.82.
Adr.*;il762.4. jfFeilb.). (glda.nytødh; jf.
-føde, -fødnin^ samt nysfødt) 1) i egl. bet.

1.1) som lige, for nylig er født. 'det varer
for længe

|
Med Svøben at slide Ebræ-

erne op,
|
Smid ud deres nyfødte Drenge I

Orundtv.SS.II.77. Lam som skræver ny-
født omkring paa fire Stolper. JFJens.Cr.
40. ofte (jf. bet. 2.2^ i sammenligninger: hi-

frer som nyfødte Børn efter den aande- 60

ige uforfalskede Melk.lPet.2.2. Gunstige
Herre 1 jeg veed ikke meere deraf end et
nyfød Barn. Holb.Hex.III.l. Endelig frem-
treen den ragede Raadmand, saa glat om
Hagen, som et nyfødt Menneske. J5a5'^es.

L.I.IO. Kjære Herr Politiebetjentl De maa

endelig ikke troe noget Ondt om mig. Jeg
er saa uskyldig som et nyfødt Barn. Hrz.
VII.342.

1)
substantivisk. Er den Nyfødte

et Drengebarn saa lægger man ham strax
i „et Sæåeløb^'.Thiele.III.SS. Nyfødtes
Øjenbetændelse. Panum.493. 1.2) født paa
ny; genfødt (se genføde 1); vist kun m. over-
^^^^ 4.1 T..4 o o »Cfior gamle Phønix af

Jyfødt du dig igjen
gang til bet. 2.2.

din Aske frem!
fra Baalet svinge! Blich.(1920).V.207. *Sol
i Aftensvale, |

lær mig den Kunst at dale I
|

Kun mod Nattens Dyb at gaa,
I
for ny-

født atter at o]psta.SLl Mich.1.46. 2) GJ overf.

2.1) som for nylig er frembragt, opstaaet
olgn. *Gak frem nyefødde Skrift, mit før-

ste Hierne - Foster. PoulPed.DP. titelblad t>.

det forbigangne og det nyefødde Aar.
Gram.Breve.181. *Et nyfødt Haab sig rø-
rer i mit Bryst. PalM.U. 438. I Belgien
som i Frankrig vilde man (i 1840'erne)
irritere Borgerskab og Akademikere ved
at fremstille Motiver fra de Fattiges Ver-
den. Det var den nyfødte Socialismes før-

ste kunstneriske IJdslsig. FrPoulsen. (Bel-
gien.(1916).103).

||
(l.br.) om person: d.s.s.

-bagt 2.2. Vi bildte os ind, at Studenterne,
ogsaa vi nyfødte, var selvskrevne til at

spille en Rolle. Tilsk.1928.1.362. 2.2) frem-
bragt, fremkommet, opstaaetpaa ny ell. (især)

som har faaet ny kraft, friskhed olgn.; gen-
født (se genføde 2). *ved Skov-Gudens
store Flid

|
Vi seer iglen fremskinne,

|

Nyfødde Verdens gylden Tid. Holb.Metam.
42. *En nyfødt Sol i Østen gløder. Eeib.
TB.nr.26.4. »Nyfødt og qvik (o: efter en
søvn) sad Strange. Winth.B.F.126. den ny-
fødte bommer. Schand.yy.325. (Frankrig
har) i de ti Aar, som er forløbet siden
Krigen, givet de ypperste Beviser paa
nyfødt Energi. Pol.^V2l929.9.sp.3.

|| genfødt
ved daaben. *Letvingede Haab!

|
Gudbro-

der, nyfødt i den hellige Daab! Grundtv.
SS.iy.323. -gammel, adj. (ænyd. d.s.;

sj.) som baade er gammel og ny; som er

gammel, men udgives for ny, ell. omvendt.
En nygammel Vise om den engelske Tyvs
Indbrud paa Holmen. Bagges.V.147. -gift,
part. adj. (nu næppe br. -giftet. Holb.Heltind.
1.321). {glda. nygiffth (Rimkr.); jf. nys-
gift(et)) som lige ell. nylig er blevet gift. nye-
giffte Folk. Holb.Kh.76. *saa har man Ro

|

For de Paatrængendes Miner,
| Som vil

see, hvordan de Nygifte boe, | Og hvad
de har for Gardiner. Heib.Poet.X.280. kæk
som en engelsk Matros og glad som en
nygift Kone.Ploug.(Studenterkom.65). Borg-
mesterens . . 17 Aars Datter, nygift med
en af Byens . . unge Haandværkere. Nans.
GF.91. de er vist temmelig nygifte. ERo-
de.JP.70. jf. (sj.): Det begyndte med For-
lovelsestiåens Drømme ogNygifteriets
Morgensol. ThitJens. Ørkenvandring. (1907).
169. -gjort, part. adj. (jf.nysgiort; nu
næppe i rigsspr.) nylig skabt, frembragt,
dannet, lavet. Moth.N86. enhver vil døm-
me om Ord i sit eget Sprog, og synes
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altiid at finde noget urigtigt i de nygjorte.

Høysg.S.a?^-. (en) nyjort Grisselort. 2^r

Grundtv.LK.85. talent.: saa pæn som et

nygjort æg. VSO. glo (gabe, se) som en
ko paa en nygjort port ell. dør, se Ko 2.i.

Il
om person: nybagt (2.2). tvende nygiorte

Gives Academicos. Gram.Breve.23. der (er)

især . . fire Mærker, hvorved en nyegjort
Karl uimodsigelig kan beviise sin Mand-
h2iit\ghQå.Ew.(1914).IY.303. -g:roet, part.

adj. (nu næppe br.) som nylig er vokset frem.
Nygroedt gres.Moth.N86. Nygroede Ur-
ter. F-SO. MO. -græker, en. (jf. (>ræ-

ker 1.2; l.br.) person hjemmehørende i det

nye Grækenland (efter ca. 1500). Blich.

(1920). VI. 3. Hag. V. 50. -græisk, adj.

som stammer fra ell. hører til Grækenland
i nyere tid (efter ca. 1500); især om sprog

ell. kultur. Hag. V. 51. |j substantivisk, om
sproget. Rask.Udv.I.l??. Sandfeld.S.''2él.

nygtern, adj. se nøgtern.
Xyhed, en. ['nyihe-'a] flt. -er. (jf. ty.

neuheit, neuigkeit)

1) CP den egenskab, at noget er nyt
(lige skabt, fremkommet, opstaaet, frembragt
osv.). Moth.N87. aldt dette var nyt, og
bare for sin Nyheds skyld (om min Mo-
ders Maal taaler dette Ord) . . uden vi-

dere Betænkning forkasteligt. Tychon.AB.
14. Wand.(Skuesp.IV.16). hele Forandrin-
gen bevirker et Slags Nyhed, en Afvex-
nng som er meget smuk.HCAnd.Breve.I.
20. (hans rejseudstyr) skinnede af Nyhed.
Pont.LP.IV.43. betage et Emne Nyhe-
dens Interesse. S&B. Jesp.Fon.559.

\\

(nu 1. br.) i forb. m. gen. ell. poss. pron. leg
tog samme Vei tilbage over Øland til Gal-
mar, hvor for Stadens Nyhed intet gamelt
er at finde. Langebek.Breve.194. *Det store
Lys og Lydens Nyhed giorde

|
Min Læng-

sel utaalmodig efter Grunden
|
Og skarp

som aldrig før. CKMolb.Dante.III.il. i sin
nyhed olgn., medens noget er (var) nyt.
(Samsøe) henslumrede i mine Arme . . saa
stille og blidelig — jeg kan ikke bruge
noget mere passende Udtryk, end hvad
jeg i Tabets Nyhed skrev i hans Biogra-
phie — som hans skiønne skyldfrie Lev-
net fortiejite.Rahb.E.IV.420. Marsk Stigs
Rolle blev i Stykkets Nyhed udført af Hr.
jyr. Ryge.Heib.Pros.VIL128. Det synes at
fremgaa af denne Beskrivelse, at Sønder-
marken i sin Nyhed var tilgængelig for
Publikum. Davids.KK.93. FrLa.PM.65.

2) hvad der er nyt; især iftg. anv.: 2.1)

ny vare; især om nye sorter, fagoner, typer
olgn. Gaillardia Regalis .. l^yhed.. prisliste

"'rafrøhandel).1931. sæsonens sidste ny-

oig

ne(eder i damehatte I 2.2) nyt litterært ar-
bejde ell. teaterstykke, der opføres for
første gang. Inden en Nyhed er udspillet,
maa Directionen, for de graadige Abon-
nenters Skyld, see at fremdrage en anden.
Heib.Pros.VL207. nyheder fra N.N.s for-
lag

i
2.3) (nu 1. br.) ændring, forandring,

hvorved der indføres, fremkommer noget nyt;

novitet; innovation; reform. Keyseren
og Riget (holdt) det for raadeligt, med
ald deres Magt . . at forekomme slige

Nyeheder (o: ændringer i en bestaaende for-
bundstraktat). LTid.1734.532. man saae in-

gen Pragt eller Nyhed hos ham, hverken
i Klæder eller Meubler. Suhm.(Rahb.LB.
1.42). hans gamle Fabrikmester . . havde
foreholdt ham det Vovelige og Uhensigts-

10 mæssige i disse Nyheder (o: indførelsen af
maskiner). GyIb. VII.60. En Fiende af Ny-
heder og Forandringer. 750. 2.4) (jf.Pi.vis-

nyhed^ efterretning, meddelelse, hvis
indhold er en ukendt; meddelelse om
nye begivenheder olgn.; nyt (se u.ll.ny
4.2). da Styrmanden var død og begraven,
havde en halv Snees af dem løbet hiem,
for at berette deres andre Landsmænd
denne Nyeheå. Prahl.AH.IV.80. da de

20 mødte Kongen . . bragte de ham ingen
Nyhed; thi han vidste allerede Alt.Iw^.
VS.II.105. *Det er en gammel Nyhed, jeg
dig melder. PalM.II.243. *jeg den nyeste
Nyhed fik at høre. sa.TreD.^^^. kramme
alle sine Nyheder uå.S&B. Folk skulde
ha al Nyheden (fra kirkestævne) med sig

hjem. Gravl.AB.59. dagens nyhed(er),
(jf. Dagsnyheder; nu 1. br.) de sidste nye
efterretninger. VSO. MO. Det er Dagens

30 Nyhed. S&B. jf.Bagens Nyheder som navn
paa en (fra 1868 udkommende) dansk avis.

Xyheds-, i ssgr. ['nyhe9s-] (sj. Nyhed-.
se u. nyheds-graadig, -tomj. især (hvor intet

andet angives) af Nyhed 2.4, fx. (foruden
de ndf. anførte) Nyheds-fortæller, (m. h. t.

presseforhold:) -reporter, -rubrik, -tjeneste

ofl. -aand, en. [2.3] (sj.) lyst til, iver efter

reformer olgn. D&H. -aTiis, en. (jf. -blad,
-tidende; l.br.). Kjøbenhavns Nyheds- og

^ Adresse -Avis. (avistitel.1880). en lille . .

kjøbenhavnsk Nyhedsavis. Schand.F.476.
-blad, et. (jf. -avis; 1. br.). Kjøbenhavns
Nyhedsblad, (avistitel.1839). Nyhedsbladet.
(tidsskrifttitel.1882-83). -baris, en. (sj.)

sted, hvor man fortæller hinanden nyheder.
Den til Samtaler med Chefen tidligere
bestemte Bodscelle var nu Nyheds-Børs
og propfuld af Mennesker. LMoltke.Dick.
XXIV.269. D&H. -elsker, en. 1) [2.3]

50 (nu næppe br.) person, der ynder reformer,
innovationer. VSO. MO. 2) (sj.) person,
der gerne vil høre nyt. MO. -graadig,
adj. (sj.) (meget) nysgerrig. VSO. *(en) Ny-
hed-graadig Flok (o: paa et posthus).
Wess.98. -jæger, en. (jf. Jæger 3.2; l.br.)

person, der søger at opsnuse nyheder. S&B.
D&H. -kram, et. [2.3] (sj.) nedsæt., om
nye ting ell. forhold, reformer, innovationer
olgn. Christendommen har aldrig væretVen

60 af Nyheds-Kram. Kierk.IX.130. -kræm-
mer, en. (jf. Nytkræmmer samt Novel-
list 1 ; spøg. ell. nedsæt.) person, der ved me-
get nyt, som han gerne fortæller videre; ogs.

undertiden (jf. Nyhed 2.3^ om person, der

agiterer for nye ideer, reformer olgn. een
af disse Lediggængere og Nyhedskræm-
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mere, som de større Stæder aldrig mangle.
Blich.(1920).XXIV.H5. Naar blot en Ny-
hedskræmmer udbasuner, at hans nyeste
Nyhed er det Høieste, saa gaaer det lyste-

ligt med at faae Tilhængere. Kierk.IX.60.

•Han hører ei til Nyhedskræmmerne,
|

Der ville vende op og ned paa Alt. Eecke.

KM.118. OrdbS.(Lolland). -lyst, en. [2.8]

(nu næppe br.) lyst til innovationer, refor-

mer olgn. M.CBruun.PF.1.178. Blich.(1920). lo

XXI.l. MO. -lysten, adj. (jf.-grasiåig;

nu næppe br.) nysgerrig. VSO. MO. -læ-
rer, en. [2.8] if^y. -mand, -stifter; sj.) person,

der agiterer for nye ideer, reformer olgn.

hendes Broder (kunde) kun svagt og mat
. . bestride hine fyrige Nyhedslærere. Sibb.

11.39. -mand, en. [2.3] (sj.) d. s. „Sky-
erne** maatte fremstille (Sokrates) som en
farlig Nyhedsmand. Can/w.J.4^^. JD&H.
-pose, en. (nu 1. br.) i udtr. for, hvad en 20

person har at fortælle af nyt; ogs. om ny-
hedskræmmer. Nu har jeg rystet min 'iiiy-

heås-Fose.HCAnd.BH.34.PalM.IL.IL243.
(han er) den mest forvrøvlede Nyhedspose
i L&ndetVortLand.^y^WOS.l.sp.S. -rus,
en. [1] (sj.) om den ophidselse, noget vækker
ved sin nyhed. *Hykleri, ei Andet I øie-

blikligNyhedsruus! 0ehl.III.221. -skade-
lig, adj. [1] (jur.) af en saadan virkning,

at en opfindelse mister den karakter af at 30

være ny (hidtil ukendt), som kræves, for at

den kan blive patenteret, en trykt Medde-
lelse, der kun er bestemt for en snæver,
afgrænset Kreds, (virker) ikke nyheds-
skadelig. ^SaZ.^X PIJI. 956. -stifter, en.

[2.3] (nu næppe br.) d. s. s. -lærer. VSO.
-stof, et. (jeg) haaber heller ikke denne
Gang at skuffe Dem med Hensyn til Vær-
dien af min Fortrolighed, som Nyhedsstof
hetrsigtet JVJens. LB.42. -syg, adj. 1) 40

[2.3] (jf. -sjge 1 ; nu næppe br.) begærlig
efter innovationer, reformer olgn.; neologisk.
nyhedssyge Tider. Mynst.Tale v.Præste-Vi-
else.^Va835.9. Selmer.F0.II.472. 2) (sj.)

nysgerrig. MO. D&B. -syge, en. (jf.
-sygj 1) [2.8] (nu næppe br.) stærk lyst til

alt nyt, reformer, innovationer olgn. *Det
Gamle kastes bort . .

| Ja udi Boe og Bord
har Nyeheds Syge Sted. Sort.HS.B2r, Op-
findelsesaandens rette Virksomhed kan 50
ikke saa let skjelnes fra forfængelig Ny-
hedssyge, førend den har viist sig i Værk.
0rst.IV.85. Blich.(1920).III.38. MO. D&H.
2) (sj.) nysgerrighed. Leth.(1800). -tiden-
de, en. fj/. -avis; Ibr.). Kjøge og Om-
egns Nyheds- og Avertissements-Tidende.
(avistitel.1851-53). somNyhedstidende gjor-
de („Dagen") betydelig Gavn. HistMKbh.
2R.I.5. -tom, adj. (l.br.) som intet nyt inde-
holder. D&B. *nyhedtomme, glatte . . «)
Vers. O.V.Staffeldt. Denpoetiske Konst.(1826).
2. -tryk, et. [1] (fon.) tryk(accent), der
gives et ord, fordi det betegner et (i sammen-
hængen) nyt begreb. Jesp.Fon.559.
Ify-hit, et. (sj.) (nyt) paafund (paa-

hit). Alverdens lyriske Æmner vil vist

kunne findes i Kinesernes Digtning; kunst-
neriske Nyhit, vi møder i vore Dage, er
gammelkendte dér. NMøll.VLitt.1.17. -is,

en. (jf. u. -lagt; især fagl., om arktiske

forhold) is(dække), der lige har dannet sig.

Gentagne Storme havde brudt Nyisen
imellem Land og den gamle Is. EMikkels.
(Biget.^/8l912.4.sp.l). Nattefrosten . . for-

aarsagede nu og da Nyisdannelser . . Ny-
isen var dog endnu aldrig af længere Ya.-

Tighed.NaturensV. 1914.203. -jord, en.

1) (dannet efter Nymaane; jf. Fuldjord;
sj.) naar vi see Fuld-Maane, saa er den
gandske oplyste Halv -Part af Maanen
vendt imod den gandske mørke Halv-
Deel af Jorden: de maae følgelig slet ikke
see os der, og regne ligesom Nye-Jord.
Eilsch.Font.75. 2) (jf. -brud 1, -land, -læn-
de; sj.) nyopdyrket jord; ny jord (se u. Jord
4t:). Amberg.

I. IS^yk, en. se Nøk.
II. ]Syk, et. [nø^] (ogs. skrevet Nøkj. flt.

d. s. {sv. dial. nyek (fsv. nykkerj, no. nykk,
isl. hnykkur; til II. nykke og delvis sa. ord
som I. Nykke; i bet.2.s maaske laant fra
mw#. nuck(e) (se u. I. Nykkej; dagl, især

dial.) 1) (lille) hastigt, rask ryk ell.tag

i noget; ogs. om lille stød ell. rystelse.
Nyk eller Nøk. i¥o<^.i\^90. Sort.Poet.66. Det
var en smal Sag at sætte Klokken igang.
Det skete pø om pø med smaa korte Nyk
i Rebet. Aakj.DK.29. Paa Væggen . . hæn-
ger det gamle Slagværk. Dets Viser giver
Nøk paa Nøk, skrider sikkert frem.^re-
gend.AS.65. Stadig maa Du sørge for, at

Aftrækket sker uvilkaarligt uden Nyk
(„Muk") i samme Nu, Du har Kornet
paa rette Fla.ds.AClod- Hansen. Jagtskyd-
ning. (1923). 174. MDL.382. Feilb.(u. 2.

nok;. Esp.240. Kværnd. OrdbS.(Sjæll.).

billedl.: Gælden havde endda faaet et lille

Nyk til den gale Side, for at Overtagel-
sen . . kunde komme i Stand. Staun.TJD.
86. 2) ovei'f. 2.1) om (kortvarig) arbejds-
præstation, anstrengelse olgn.; „tag";
især i forb. et lille ell. bitte nyk. Endnu
et bitte Nyk. Aakj.SV.I.250. Folk . . som
tager hver sit bette Nøk på sin private
Manér. Børd.SF.191. 2.2) i for fe. (ikke) et
nyk, (ikke) det mindste; (ikke) spor. hun
(kendte) for meget af hans vildsomme El-

skov tu, at hun troede et Nøk. — Eneste
Kærlighed! Gud bedre det. ThitJens. Ør-
kenvandring. (1907). 324. han bryder sig

ikke et Nøk om deres Skattelove. DagNyh.
Vi3l921.9.sp.l. jf. I. Nykke 1: der var ikke
et nyk i vejen med det (o: et sæt tøj).

OrdbS.(Kbh.). 2.3) (nu næppe br.) om plud-
seligt angreb af sygdom. Moth.1^90. 3)

(jf. II. njI^Le 2 samt III. Nok; 1. br.) om li-

det agtet ell. duelig person; pjok. jeg ved .

.

hvad det vil sige . . naar man i^e kan
faa . . Raad til at nyde en grundig . . Un-
dervisning. Saa bliver man saadan et Nøk
og en ynkelig Lus som undertegnede. Eo-
moS.Hjob.(1928).91.
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ny-kendt, part. adj. (sj.) som nylig er

blevet kendt, ganske nykendt er . . Prin-

sessens Forsøg paa i Revolutionsaaret at

skyde sin Mand til Side. Gjel.(Til8k.l900.

990).
I. Nykke, en ell (nu næppe br.) et

(Blaum.Sib.63. 8a.Saul.(1886).145; se ogs.

u. bet. 1). ['nøga] (tidligere undertiden skre-

vet Nøkke. IIolb.Kandst.IIL3. KomGrønneg.
1.124. Pamela.I.217. f Nik (flt. d.s.). Schan-
drup.MS^. Wadsk.94). flt. -r. {ænyd. nyk,
ondskab, fejl, nick, kneb, list; fra ty.nucke
(nucke, ænht. ogs. nicke), mnt. nuck(e), ondt

lune, ondskab(sfuldhed), anfald, pludseligt

stød; delvis sa. ord som IL Nyk)
1) fejl; brist; dels (nu næppe br. i rigs-

syr.) om ydre, synlig fejl; dels (nu kun m.
overgang til bet. 2) om aandelig brist, skrøbe-

lighed. Nykker (er) skrøbeligheder. Moth.
N90. Gamle Adams Nykker. FSO. Der er

ikke Nykke skabt paa Tøiet. Levin. Kjolen
er jo nok brugt noget, men der er ikke
Nykke derpaa. smst. der er ikke et Nykke
paa. S&B. OrdbS.(Fyn). \\ f i forb. hver-
ken nykke eller tykke (jf. ty. niicke

und tiicke, list og lumskhed) slet ingen fejl.

(jeg) har en god Reisning og rene Been,
og ikke hverken Nøkke eller Tykke. Rahb.
(Skuesp.XII.374). naar jeg børster mig
med en af de smaa bløde Børster . . saa
bliver jeg saa glat, og saa skiær, og saa
faver, og saa fiin, som der hverken var
Nykke eller Tykke ved mig. sa.Ti/ski 795.
124.

2) (i talespr. nu næsten kun i flt.) egensin-

digt, lunefuldt sind ell. (især) sær, løjerlig

ell. taabelig idé, udslag af egensindighed,

lunefuldhed ell. taabelighed; grille(r); ogs.

(m. overgang til bet. 1) om saadant sind, saa-
dan idé, der betragtes som moralsk brist ell.

fejl: unode(r); ofte i /"orft. faa, have nyk-
ker, pille nykkerne ud af en (Hrz.IX.
103. BCAnd.yiL28. JPJac.1.295). Hånd
har nykker i hovedet. Moth.N90. Jeg mer-
eker nock, at du omgaaes med min Broer
Leanders Tiener iblant, thi du har virke-
lig nogle af deres '^øcker. Holb.UHH.1.4.

*Min Skiebne spillede saa sneedig med
min Lykke,

|
Fordi jeg fandt mig ey i

Nogles Agt og lHykke. Stub.111. nøye skiæl-
ne onde Luuner, Nykker og Vaner, fra
det kolde og overlagte Forsæt at gjøre
ont. Ew.(1914).IV.142. *en Fugl, som har
den Nykke,

|
Med vild Ustadighed at

flagre om. Heib.Foet.VIIL 303. (hun) vil

slet ikke have Skade af at komme i en
udenlandsk Pension: hun faar saamange
Nykker som eneste .. Bslth. EBrand, ifn-
derL.116. Hvorfor kunde du ikke lade
den Nykke fare. Aakj.Himmelbjærgpræsten.
(1917).53. spec. dels (jf. bet.l) om stædighed,
balstyrighed, lunefuldhed hos heste : Moth.N90.
En sortbruun Ridehoppe . . uden al aaben-
bare og hemmelige Feyl eller Nykker, er
til Kiøbs. Adr.y31762. sp.lS. Det er altid
Kuskens Skyld, naar hans Hest faar Nyk-

ker. Ho8tr.E.L13. SvGrundtv.FÆ.ILllé.
lejeheste har mange nykker, se Lejehest.
dels (dial.) om (erotisk) lyst, tilbøjelighed,

attraa: *Vi er heller for Musik ( Stikke-
Dandsen æres.

|
Vore Karle veed vor

Nik,
I

Vi veed ogsaa deres. LandsbyeP.v.5.
Kværnd. OrdbS.(Lolland), jf. Feilb.

||
(nu

1. br.) i forb. m. attrib. adj. See engang hvil-

cke fornemme Nycker hun har allereede.

10 Bolb.Mel.1.4. omendskiønt hun stiller sig

saa meget eenfoldig og uskyldig an, saa
har jeg dog aldrig i min Livs Tiid seet
nogen Pige, der har haft saadanne Ro-
manske Nøkker i 'Roveået. Pamela.1.217.
*0g han (o : et æsel) tygger og tygger og
tygger, | og faar philosophiske Nykker.
Éich.1.95.

II
som sidste led af ssgr., se fx.

Digter-, Flyve-, Frue-, Gifte-, Hvalpe-,
Jomfrunykke(r); som eksempler paa mere

20 tilfældige dannelser kan nævnes: Lad nu
see, kiere Kone, at du beflitter dig her-
efter paa et meere fornemme Væsen, og
at ingen af de gamle Kandstøber-Nø-
eker blir tilbage hos dig. Bolb. Kandst.
IIL3. *Han stirred atter paa dem hen, | Og
Rapse-Nykkenkom igien. Bagges.I.l 73.

*Klæd kun et Sviin i prægtigt Gylden-
Stykke,

I
Det lader ey for sligt sin Svine-

'^jkls.e.Clitau.PT.118. Man mærker nu
30 altid paa jer, at I er Tobaksspinder. Naar

I har Uniform paa, saa maa I reent glem-
me alle Tobaksnykker.^ei6.Poe<.r.^^7.
jf.: Gik de (o: karlene) fra ham og havde
faaet nok af Udnykkerne, vendte de
regelmæssig tilbage til den lavloftede Bin-
dingsværksgaard. Fleuron.KO.22.

3) t især i flt., om snilde paa fund;
kneb; rænker. *da kom Eders Træk og
Nykker for en Bag. JFriis.70. Kunde vi

40 faa en gammelagtig Kone et steds, der .

.

forstoed Nyckerne, og kunde gi sig ud
for en stor Yiue. KomGrønneg.1.119. *Thi
beed hånd (o: en kat) heftig paa, at Sna-
ren gik i Stykker,

| Det tykte hannem
vel at være gode l^^ykker. ReynikeFosz.
(1747).109. II

om nye paafund i al alm.,

kunster olgn. *de Franske . .
|
Hvorfra

vi aarlig faaer nye Moder, Noder, Nik.
'Wadsk.94.

50 IL nykke, v. ['nøga] (ogs. skrevet nøkke.
Moth.mO. MKorch. Godtfolk.11.(1 924).53).
-ede ell. -te (Moth.N90). vbs. jf. II. Hyk, (sv.

dial. nycka, no. dial. nykkja, oldn. hnykkja,
mnt.nucken; jf. l.l!iykke samtY.nokke; især
dial.) 1) give smaa hastige ryk; rykke; ru-
ske; ogs.: rokke ved; støde til; ofte i forb.

nykke i ell. paa noget, rykke, ruske i noget.

Moth.N90. MDL. Du maa ikke nykke
din lille Søster i Haaret. Zværwd. Hans

dfi (luskede) bort med sit Spand, nykkende
dobbelt ivrigt paa sine Heste. NJeppesen.
HT.171. Ledvogteren nykkede sine Hjul-
ben over Skinnerne for at slaa Ledet op.
sa.HH.7. Feilb. (u. 1. nokke). Esp.240.
OrdbS.(Sjæll.). \\ nykke en skalle, nikke

en skalle (se u. IV. nikke 4.2^. saa springer

XV. Rentrykt o/s
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han løs paa mig og nøkker mig en Skalle.

FrPoulsenR.14. 2) bevæge sig med smaa
ryk ell.være i en rokkende, skumplen-
de bevægelse; ogs.: gaa og pusle (med

noget), 'hun (saa mig) sidde der og nykke
(o: paa en halt hest). Sort.Poet.75. (præsten)

fik rigtig ogsaa altid og nøkkede og suk-

ede ligesom om han gik og studerede.

Arne. Nogle Fortællinger. (1862). 6. *Bonden

oldn. nykominn; jf.

1) (jf. nyskommen;
•komling, -kommer)
nu sj. i rigsspr.) som

lige ell. nylig er ankommen (jf. nyankom-
menj, har bosat sig, slaaet sig ned et sted,

ell. som lige er kommet i en vis stilling, er
blevet indført i en kreds olgn.; ogs.: som ny-
lig er kommet til verden ell. oprettet, opstaaet
olgn. de store Mænd udi Landet . . be-
staae meest af . . Persianer, hvilke daglig

og Hestene nikkende nykke |
under den lo blive formeerede af andre ny-kommende

se\\QndiQS\ij.NJep'pe8en.AT.51. Feilb.(u.l.
~' -«- >t__ i . __

nokke;. Mon den ny Hest fejler noget,

sikken han gaar og nøkker. OrdbS.(Sjæll.).

3) jf.bet.l) egl: ruske, rykke i en; give
en dragt prygl ell. en irettesættelse.

nykke på én. Moth.N90. MO. \\ nu vist kun
(reciprokt): slaas, strides, kævles (med)

olgn. Engang fik (de) N. M. . . i Haarene,

og de stod længe og nykkede hverandre.
SvendbAmt.1921.21. et Par Husmænd .

.

kom til at nøkkes lidt med Jørgen Træpe-
smQå^2i2Me\QJi.MKorch.Godtfolk.II.(192é).
53. Det er altid saa rart, naar Betalingen
er aftalt med Foredragsholderen i For-
vejen. Saa skal vi ikke staa og nøkke
med ham om det bagefter. OrdbS.(Fyn).
nykke-fald, adj. (1. br.) fuld af nyk-

ker (1.2), luner; lunefuld. Digtningen er

ikke . . en nykkefuld behandling: af et

og ere gierne de Nye-komne, meest ag-
tede. Holb.Hh.I.203. dend nykomne Trund-
hiems Biskop. Slange. ChrIV.140. *Nykom-
ne Nationers Ære

| Af andres Gruus
og Støv opstsiSier. PHFrim.(PoetSaml.L64).
Hallager.17. trods de mange Aar (i Kbh.
beholdt islænderen) den for nykomne Is-

lændere ejendommelige Dialekt. Z)awne-
brog.VdSQO.l.sp.?. || ordspr. nykommen er

20 velkommen (Mau.6934. Moth.N84. VSO.
IV.N132) ell. nykommen er ikke altid vel-

kommen (Mau.6934. CBernh.III.149). 2)
(dial.) ny, sjælden, usædvanlig og derfor
kærkommen, behagelig. Den første Dag . .

gik det nogenlunde. Alt det (o: om en
religiøs vækkelse) var nykomment at høre
for Anders. Men den anden Dag var det
strængt at høre. Ikke andet end Kirke
og Præster — hellige Mænd og hellige

godt stoV'.MKrist.SelmaLagerldf.(1917). 30 Møder. Gravl.AB.99. Esp.240. Feilb. OrdbS.
66. denne Sø . . er farlig og nykkefuld
med sine uberegnelige Understrømninger
og Hvirvelvinde. BerlTid.''hl923.M.l 7.sp.2.

-tag^, et. [II.l] (især dial. ell. .^) om (tag,

der bestaar i) smaa, hastige ryk. CollO.

(nordsjæll.). hale med Nøkketag. iSc/ieZZer.

MarO.246.
ny-klæde, v. (jf. -klædt; sj.). Skoven

nyklæder sig, og taber det . . af Tørken
sveeåneLøv.Bahb.Tilsk.l795.437.'li.lseå.t, 40 Strange.NS.22.

(Ærø), -kommer, en. [-[kwm'ar] {efter

eng. newcome(r); ikke i alm. spr.) person,

der som udvandrer, emigrant lige er ankom-
met til et land. Kors og Stjæme.1900.46. Olaf
var som ungt Menneske udvandret og
havde som de fleste Nykommere en sløj

Begyndelse, men var omsider heldig noK
til at finde en lønnende Stilling i New
Yov]sL.MSalmonsen.BrogedeMinder.(1913).64.

part. adj. (nu sj.) klædt i nyt tøj. VSO. MO.
billedl.: noget nyt, et særpraéget Ord, en
selvstændig eller blot nyklædtTanke, brag-
te Talen ikke.HPHanss.T.IIL49. -kle-
Ter, en. (landbr.) bevoksning af kløver paa
en mark, hvor der aaret før har været dyr-
ket korn. En Lærke stiger af Nykløveren.
Fleuron.KO.53. jf. Feilb. -komlinj^, en.
r-ik(nm'leii] /?<. -e(r). {sv.d.s.,ty. neukomm-
ling; 1. br.) om hvad der lige er ankommet, 50 Dette
kommet frem, opstaaet olgn. måske kan der
dukke ukendte fænomener op .. Det er
imidlertid ikke let at forestille sig af hvad
art disse nykomlinger skulde være. Grønb.
Tyrk.lydhistorie.(1902). 111. ved Siden af
det smukke Baadehus . . laa de fem Ny-
komlinge (o: de nye baade) Side om Side.
PoUV6l921.3.sp.5. om opkomling, parvenu:
Selvhævd er kraftigst i Randers — ikke

nykter(e)n, adj. se nøgtern.
Xy-kælver, en. (jf. -kælvet; land-

br.) ko, der lige har kælvet LandbO.lII.706.
-kælTet, part. adj. {jf. eng. dial. new-
cal(d); landbr.) om ko: som lige har kæl-

vet (jf. -kælver^ ; nybær. JLandt.Færøeme.
(1800). 341. LandmB.II.276. AarbSorø.
1925.7. -ladende, part. adj. (sj.) som
ser ny ud, gør et nyt, moderne indtryk olgn.

Dette Forslag . . er af nyladende Ud-
seende. FGuldb.SS.III.249. -lagt, part.

adj. især om æg: som lige er lagt. hver dag
nylagte æg \ jf. : *(en bjørnesnude) besmurt
med nylagt ^onmng.SophClauss.AT.12. \\

(nu næppe br.) om is (jf. Nyisj. Moth.h
86. VSO. MO.

II
(nu 1. br.) om gade : som

lige er anlagt ell. brolagt, de nyelagde Ga-
der (hargoderendestene).Argus.l771.Nr.l9.3.
HMatthiess.KG.18. -land, et. (jf. -brud 1,

med Nykomlingens stræbende Lokalpa- 60 -jord (2), -lænde; især bibl. ell. dial.) ny-
triotisme, men med den velstaaende Bon
des overlegne Viden om sin Magt, sit

Værd. Gravl.(AarbTurist.l924.62). Letterst.
tid8kr.1933.104. -kommen, part. adj.
intk. -kommQi(Esp.240) ell. •komment(Feilb.
OrdbS.(Ærø). se ogs. u. bet. 2). {ænyd. d. s..

indvundet, nyopdyrket land; nyt land (se u.

Land l.ij; ogs. (dial.) om første ell. andet

aars græsmark, der ligger ud efter korn

(Feilb.). Moth.N86. (bonden maa) være
forbunden, aarlig at rydde og bryde Nye-
Land til et Qvarteer Havres Udsæd. Oec
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MagJ.llO. pløier Eder Nyland (Chr.VI:

nyt land; og saaer ikke imellem Torne.
Jer.4.3. jf.: Amphitheatrum oeconomico-
naturale, der ligesom Haven sammen med
Kunstakademiet og Frederiks Hospital laa

som et akademisk Nyland under en egen
Birektion.VilhAnd.LittllMl. || billedl, om
nyt felt for virksomhed olgn. med Tekni-
ken i Beredskab søger ogsaa vi Nyland
for vor Vindskibelighed. Pol.Vil914.5.8p.l.

nylig:, adv. og adj. ['nyli] ell. (prov.,

dial, især i forb. for nylige ['ny-'li] nyelig.

Høysg.AG.98.153. som adv. ogs. (f) nyligen

(se ndf.) ell (sj.) nyligt (Holh.Bars.IlM).
komp. (sj.) nyligere ell. (nu næppe br.) ny-

liger (Moth.N87); superl. (nu næppe br.)

nyligst (se bet. I.2). {ænyd. nyllig, adj., ny-
lige, nylligens, nylis, adv., glda. (adv.) ny-
lege, nyligæ (Mand.40), nyligh (Brandt.
BD.I.249), nylle, æda. nyliks, oldn. nyligr,

adj., nyliga, adv. ; jf. ty. neulich (neulichs,

neulings) , mnt. nillikes(t) , nilinges(t) ofl.,

holl. nieuwelijk(es), nieuwelings, eng. new-
ly; afl. af II. ny; sml. VI. nys)

1) som adv.: paa et tidspunkt, som ikke

ligger ret langt tilbage; for kort tid siden.
1.1) i al alm. (en) som nyligen er bleven
en Christen (1819: ny i Troen). ITim. 3.6
(Chr.VI). I havde jo nyeligen Skikkelse
af Doctor, men nu seer I atter ud som et

Menniske. Holb.Hex.1.8. baade Ebræer og
Greker . . bruger skrevne Toner, hvilke
de Engelske ogsaa nyelig har begyndt at

optage. Høysg. 3Pr. 8. en nyelig falden
Snee. FrSneed.I.571. „har (jeg) seet Deres
Dotter tilforn?" — „Ret ganske nyeligen
og paa dette Sted.** Skuesp.V.145. *To bru-
ne Øine jeg nylig saae,

|
I dem mit Hjem

og min Verden lsia.e. ÉCAnd.XI.108. en
Dame . . med sin nylig voksne Datter.
EGad.TT.125. ikke nylig, spec. (nu næppe
br.) for at betegne, at det er længe siden,

noget lignende ell. tilsvarende har fundet sted.

Jeg fortalte dig før min Samtale med hende
. . jeg (har) ikke nyelig . . været i værre
Skjersild, end den Gang. PAHeib.Sk.lI.103.
Den stakkels Lieutenant stod som tilintet-

gjort; thi ikke nylig er en Lieutenant ble-

ven saaledes skuffet i sine Forventninger.
CBernh.XI.233. nu nylig, (71U l.br.) for
et øjeblik siden. Madamen pardoneer mig
ellers, at jeg sidder og stikker mine Tæn-
der; thi vi sad nu nyeligen og aade en
K&pun. Holb.DR.II.3. Skuesp.IIl.33. saa
nylig, (nu l.br.; jf.: „Høres vel undert.
i Talespr." Levin.) for ganske kort tid siden;
lige. Det hæftige Fiendskab, Bispen endog
saa nyeligen havde viist imod ham. Wand.
MindesmJ.313. paa en Tid, da man saa
nylig var kommen til Bevidsthed om For-
skiellen imellem episk Poesie og historisk
Fortælling. MoZ6,F.54 7. Det er ikke saa
nylig. PEM.ull.H76. jf.: *Det haver saa ny-
ligen regnet,

|
det har stormet og pisket

i vor lj\xnå. Ottosen.S.34. nylig efter (løv
olgn.), (nu ikke i rigsspr.) kort tid, lige efter

(før), deres Frihed, som de nyligen til-

forne hafde faaet igien. Wing.Curt.88. Tor-
ben Oxe havde skikket Dyveke nogle Kir-
sebær nyligen før hun døde. Holb.DH.II.
24. „Har De noget Afdrag ?«* — „Nej,
ikke før næste Gang. Det er saa nylig
efter Terminen." OlesenLøkk.NH.1.93.

|| f i

sætninger m. verbum i præs.: lige; just. De
henge et Faar-skind over Axlene saadant

10 som det nylig tagis af Faarene. Pflug.DP.
1047. 1.2) {efter ty. neulichst; nu næppe
br.) i superl. nyligst, for ganske kort tid

siden; for ganske nylig (se u. bet. l.s); lige.

Moth.N87. Taknemmelighed, for aJ den
Gra(?e og især for den, som De nyligst .

.

har viist mig. Eiv.(1914).IV.368. med langt
større Iver . . end det i de nyligst forbi-

gangne Tider var Tilfældet. Mynst.BlS.II.
110. jf. u. bet. 1.1: jeg var nu nyligst hos

20 hsim. KomOrønneg.11.386. || for nyligst,
se u. bet. 1.3. 1.3) i forb. for nylig (ofte
skrevet i eet ord : fornylig, se ndf. f for ny-
ligen. LTid.1723.100.1735.657. f for ny-
ligst. LTid.1736.671. f for nylig(en) siden.
Holb.DH.II.287) (jf IV. for 3.4; vel dannet
efter udtr. som for længst, for lange(n) (se

langen^) for kort tid siden; nylig. Jeg havde
nær kommen i Ulycke for nylig for hans
skyld.Ho^&.Jean. V.l. *paa Danmarks Grund

30 jeg nu for nylig kom.Bostgaard.(KomGrøn-
neg.1.5). *Du her og finder din Adres-
avis,

I
Dog først for nylig man her den

tik. Heib.Poet.X.224. *Saa see
|
I Barne-

stuen ad (o: efter en paraply); maaskee
|

Har Julie fornylig seet'en. Hrz.D.11.186,
en for nylig udkommen bog

\ || i forb.
som for temmelig ell. (især) ganske
nylig, da Beate selv havde gaaet i Skole
for saa ganske nylig, kunde hun godt hu-

40 ske, hvordan det var. Lærerinder ikke
skulde vddTe.KLars.SA.57. || i forb. som
helt, ret eZ^i'især; lige for nylig. S&B.
„har De dog ikke vidst det længe, at han

fik og gjorde Haneben til Ottilie ?" „Nej,—
et er helt fornylig.'' JakKnu.GS.45. Nu

har Tiden jo ophævet Modsætningen (ml.

træl og fri), men egentlig først ret forny-
lig. JVJens.AS.133. han har lige for nylig
faaet sin eksamen

|

50 2) (G), 1. br.; jf: „Anvendelsen . . som
adj. har ingen Hiemmel i Sprogbrugen."
MO.) som adj.: som tilhører en tid, der
ikke ligger ret langt tilbage; som nylig

(1) er fremkommet, erhvervet osv., ell. (især)

som nylig (1) har fundet sted. Ved min
nyelige Hiemkomst fra Landet . . fore-
finder ieg (Deres) Skrivelse. Langebek.Bre-
ve.l28. *Den Bæk, som størknet nys og
ubevægelig | I traurig Stilhed hang ud

60 over Klippens Sider,
|
Hensmeltet draabe-

viis . .
I
Af nylig Frihed stolt den trodsig

skummer, bruser. EColb.(Rahb.LB.L201).
den Rige glemte sin nylige Fare over den
Fattiges Glæde. Oehl.AG.119. Hvilken sør-

gelig Forskjel paa hiin nylige Lystighed
og den nu paafulgte skumle Taushedl

8*
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Blich. (1920).XyiIL 166. KierhYII.199.
efter Konstantinopels nylige Fald.TVoeZsX.

HF.V11.146. Med Anger og Angst tænkte
han paa sit nylige Liv. Jørg.LT.146. Bo-

fen er saa nylig, at der siden dens Frem-
omst ikke er indføjet noget væsentligt

nyt Træk i Malerens Fysiognomi. Po/."/a

1921.5.8P.4.
Nyline, en. ['nyleii]/7<.-e(r) (HKaarsb.

(Pol}*hl920.8.8p.2). 8a.M.271). {efter ty.

neuling, jf. holl. nieuweling; nu sJ) person,

som er ny i et fag, en kunst, en virksomhed

ell.i en stilling, plads; nybegynder, alle

opblæste Nylinge, maa, for at faae Vinger
at krybe under, bruge den Praxin, at ud-
raabe om nogle: dette er Guders og ey
Menneskers Røsti LTid.1749.162. En Reise
til Syd-Amerika har for Landboeren eller

Nyelingen paa Søen en særdeles Interesse.

LBelmann.Erindringer.(1833).ll. EBrand.
(Pol.^^lhl927.11.sp.2). en Masse Nylinge
(o: nye automobilister)..g]orde Landevejene
usikre for alle andre. HKaarsb. (smst.^*/7

1920.8.sp.2).
II

tidligere spec. om ny elev i en
skole. Tauber.Dagb.28. Grundtv.'Udv.I.l?.
O Xy-liv, et. (l.br.) nyt (især: aandeligt,

sjæleligt) liv. LFeilb. Om Ligeløb og Kreds-
ning.(1896).52. Der havde . . en Tid rørt
sig et ganske kraftigt Nyliv i den danske
Hovedstad. Pont.LF.V.3.
nylre, v. ['nylra] -ede. (jf. nulre; dial)

1) sysle, pusle, nusse med noget ar-

bejde (uden at gøre noget rigtigt ved det).

Moth.N90. OrdbS.(SjæM.). 2) smaanynne
(Feilb.) ell. smaaklynke, pylre. Kirsten
klagede og njlTeåe'(JVJens.Himmerlands-
hi8torier.^(1921).22: pylrede) bestandigt.
JVJens.HF.27.

t ^Ny-lystling, en. (jf. ty. neulust, lyst

til nyt, samt nyhedslysten) d. s. s. Nyheds-
lærer. VSO. -lænde, et. (f/'<er wo.nylende,
oldn. nflendi; sj.) d. s. s. -land. Orden og
Lov og Civilisation er som Havekunst og
Skovbrug — der maa fældes, beskæres , .

skoves med Øxen eller svies Nylænde med
llå. Jørg.Liv.IV.98. -maane, en. (tidligere
ogs. i to ord, sml. u. II. ny 1). (glda. ny mane
(Brandt.RD.I.61); jf. oldn. nytungl samt
I. Ny, Maaneny) dels: d. s. s. I. Ny; dels
(astr.) om maanen, naar den er i konjunk-
tion med solen og vender sin mørke side
mod jorden, eller om hele denne maanefase.
dog blev den mørkeste Nat af Nordlyset
saa hastig oplyst, som det havde været
fuld Maaneskin, dog det var omtrent nye
MåSine. Heitm.Physik. 54. I sin Gang om-
kring Jorden, vil Maanen eengang være
ganske mørk eller ikke at see, hvilket
kaldes nye MsLsme.Bugge.AstrJOl. den sam-
me Aarstid kommer igjen efter omtrent
12 Nymaaner. ØrstIII.29. »Himlen bar

|

Nymaanens krumme Stribe. Winth.X. 139.

•ridsed ind i Himlens Blaa,
| som med

en gylden Negl,
| Nymaanen over Kuplen

staar,
|
et fremmed, helligt Segl.Rode.D.

^7.
II (jf. -maaned; bibl.) om maanedens
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første dag (nymaanedagen) if. den jødiske
kalender (der regnede maaneden fra ny-
maane) ell. om tidsrummet ml. to saadanne
dage (maaned, maanemaaned). I den tredie
nye-maane (Chr.VI: maaned;, efterat Is-

raels børn vare udgangne af Ægypti land.
2Mo8.19.1(Chr. VPj. dømme Ingen Eder i

Mad eller i Drikke, eller i Henseende til

Høitider eller Ny-Maaner eller Sabbater.
10 Col.2.16. Es.l.l3(Buhl). || hertil (især bibl.)

Nymaane-dag (Kirke Leks. III. 410), -fest

(Sal.' VII. 912), -offer (4Mos.28.14(Buhl)}
o/l. -maaned, en. (^y/*. -maane slutn.samt
Fornymaaned; nu kun bibl.) nymaane; især:
(nymaane paa) den første dag i hver maaned
if. den jødiske kalender. Brændoffere . . paa
Nymaanederne (Chr.VI: nye maanedernej.
lKrøn.23.31. fra Nymaaned til Nymaaned
og fra Sabbat til Sabbat. Es.66.23. en Fest,

20 som indfalder 3 gange om Aaret, naar
Nymaaned falder ind paa en Mandag.
Reiser.II.189. -malet, part. adj. som lige

ell. nylig er malet; spec. til II. male 2: En
Mand . . tilbød en nymalet Trækvogn . .

til Salgs. DagNyh.^y6l912,3.sp.2. Tyven
(har) fra et nymalet Vindue faaet hvid
Maling paa Tøiet.PolitiE.^yil922.5. glo
(gabe, se) som en ko paa en nymalet port,
se Ko 2.1. jf. (sj.): Væggene i Værtens

30 Lejlighed skinnede af Nymaling. CAføW.
M.I1I.104. -malket, part. adj. (ænyd. ny-
molcket; jf. nysmalket) om mælk: som lige

ell. nylig er malket; ogs. (dial.) i al alm.
om mælk, som fløden ikke er skummet af
(sødmælk) (OrdbS.(Sjæll.)). Hauch.II.327.
Landbo. III. 706. -mand, en. (især hos
sprogrensere samt dial. (om en person, der
ikke har betalt sin indtræden i bylaget med
et gilde. Feilb.)) person, der er ny i en

40 stilling olgn. (jf. Nylingj; spec: person, der
selv har arbejdet sig op; parvenu; homo
novus. FlensbA.^^U1895.1.sp.l. D&H. Steen-
strup er af akademisk Æt, en Søn af Na-
turforskeren Japetus Steenstrup . . Fride-
ricia er en Nymand, paa mødrene Side
af Brandes- Slægten. VtlhAnd.Litt.IV.326,
-mere, se -mære.
Xymfe, en. ['nømfa] flt. -r. (ænyd. d.s.;

af lat. nympha, gr. nymphe) 1) i gr. myto-
50 logi navn paa kvindelige guddomme (af

lavere rang), der var knyttede til naturen
og tænktes boende i bjerge, træer (skove),

enge, kilder osv. (jf. fx. Kildenymfe^. saa
snart Gudernes Monarch kaster sine Øy-
nes naadige Straaler paa en Nymphe eller

Hyrdinde, blir min Frue strax allarmeeret.
Holb.Ul.Prol. *Møder en Nymphe dig,

|

Lad hende skjøtte sig I |
Jæger, o lad

hende fsivel Heib.Poet.IIL468. VABloch&
60 Secher.Mythologi.(1882).208. 2) som (spøg.

ell. nedsæt.) betegnelse for kvinder. 2.1) (nu
kun spøg.) i al alm. om ung (skøn) kvinde.
(Rosiflengius til Leonora:) Græd ikke aller-

kiæreste l^ymphe.Holb.LSk.1.6. (Ulysses
til Øllegaard:) Stadt op, Nymphe I og lad
mig høre eders Anliggende. 8a.Ul.I.5. Kle-
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venf.RT.194. (han) havde faaet nogle ba-

dende Nymfer i Kikkerten. FolketsNisse.

^y61862. 7. Badeanstaltens hvinende Nym-
fer. DagNyh.^V7l922.3.8p.5. 2.2) (spøg.) om
kvinder i tjenende stillinger, fx. tjene-

stepiger, serveringsdamer, ekspeditricer. *(hun)

La'er paa det store Værk (o: paaklædnin-

gen) sin Nymfe (o : kammerpigen) tage fat.

TBruun.I.371. jeg (har) nogle Gange for-

søgt paa at gjøre Cour til Tjenestepiger lo Ordens-Stierne. LricZ.i746.48-2. Skrifter i

(1. hr.) af nyeste mode; i høj grad moderne.
En nymoderne Mytologi. DagNyh.V9l926.
l.sp.l. -modig, adj. ("-modet. FrHorn.PM.
148. -modisk. Holb.Ep.I.188. EPont.Atlas.
III.131. PNSkovgaard.B.164. VSO.). {efter

ty. neumodig, -modisch; jf. modisk samt
gammel-, numodig; nu næppe br.) d. s. s.

-modens. Han saae, at denne Herre paa
den venstre Side af Brystet bar en nymodig

og lignende Nympher. Schack.237. (hun)
allierede sig med et Par gamle Nymfer,
som havde været Ekspeditricer i Forret-

ningen fra Tidernes Morgen. VBergstrøm.
M.118. Fol.''ysl928.Sønd.l5.sp.l. 2.3) (jf.

Føjte-, Gade-, Natnymfe; talespr., nu l.br.)

letfærdig kvinde; tøjte; skøge. *den Slags
Nympher, disse Tasker, |

Der sælge Punsch
og Gunst, som eet. ChrBorup.PM.411. Ew.

de levende og nymodige Sprog. JSneecZ.

1.62. Mønsteret (o: i noget tøj) gefaldt
mig, det er efter den nyeste Mode . .

jeg søger alletider efter det nyemodigste.
Biehl. (Skuesp. VI. 261). nyemodige Eder.
Ew. (1914). 1. 68. Sønnen . . var galant og
nymodig, han selv simpel og jævn. Gude.
0.99. -mods, adj. se -modens, f -mære,
en, et. {ænyd. glda. nymæræ, nymer(e)

(1914)17.99. PalM..(1909).11.130. Schand. 20 (intk.), sv.dial. nymåre, oMw. nymæri, mht.

TJD.33. jf.: Dømt Nyhavns- Nymfe. En
ung Kvinde (der) i sit Stamkvarter i en
Nyhavnsbeværtning plyndrede en Sømand
for ca. 1000 Kr., har nu faaet sin Dom.
Socialdem.^yil922. 12.8P.4. 3) (zool.) om
puppe ell. (nu kun) om insekt (med ufuld-
stændig forvandling) i ungdomsstadium
med vingeanlæg, mange (insekter) ere
først Æg, siden Orm, som undertiden

niumære, ^oZZ. nieuwmare, til mnt mere,
hty. måre (hvortil dim. marchen, eventyr),

besl. m. got. mers, bekendt, berømt) noget

nyt ell. usædvanligt; nyhed. *Vist vil sel-

som denne Nat, noget nymmer med
sig føre. Schandrup.Ulv. det ansees som
en Nymeere og forunderlig Ting, om
nogen af Almuen gjør sig navnkundig
ved priselige G']erninger.Suhm.XVI.339.

voxer til anseelig Størreise ..som Ruperne, 30 j/. jt/. nymers, nyt (Feilb.). -mantet,
^"^ ^ " •> -^^ ^' " ^ part. adj. (nu 1. br.) som nylig er møntet;

nyslaaet. Moth.N86. VSO. endeel nymyn-
tede, dobbelte og enkelte Christiansd'ors.
StBille.Gal.I.12. talem.: mild som en ny-
møntet toskilling, se u. Toskilling.
Xyn, et. [nøn'] flt. d. s. (vbs. til nynne;

især poet.) nynnen; ogs.om toner, melodi,
der nynnes. *de Nyn af Philomeler . .

j

Deres sidste Tryllebrev | Mere sang mig

derpaa Nymphe. Suhm.II.84. Puppen el

ler Nymphen. Cuvier.Dyrhist.IL81. Frem.
DN.749. Nymfe af Cloéon. Spdrck.ND.471.

4) (nu 1. br.) i flt., om de smaa (indre)
skamlæber. Moth.Conv.N75. Tode.SJ.1.79.
Nympherne eller Vandlæberne. Gynæol.
1.5. VSO. Meyer.^ Xymfe-kakådne
(Wiese.T.1.432) ell. -papeg:oje, en. \
kakadue af slægten Callopsittacus, spec. den
kilehalede kakadue, C. Novæ JToZZancZice. 40 til, end skrev. Bagges. II. 114. Men lille

Brehm.FL.390. SaUXVIII.848.
Xy-mode, en. (jf. -modens, -modig;

sj.) ny mode (I). De Fornemme ere meget
hoffærdige af Klæder, og begierlige ef-

ter Nymoder. Pflug.DP.1099. -modens,
ubøjeligt adj. [-|mo-'9ans] ('f-mods. Holb.
Jean.V.6). {om 2. led se modens; jf. -mode,
-modig; nu lidt gldgs.) som retter sig efter,

stemmer overens med de nye (nyeste) moder

Fugl,
I

Der . . leger Død i Dvale | Med
Haab om grønne Sale,

|
Med Nyn paa

Morgensang. Grundtv.PS. VI.128. Bødt.SD.
99. *hans Ord var et Nynn

| om Kjærlig-
hed. Eic/i.I.æ. JPJac.DTJ.177. Bondefor-
tællingernes (o : Bjørnsons) kvidrende fol-

kelige Sange og ^yn. NMøll.VLitt.III.843.
I. Jfyne, en. ['nyna] flt.-r. {vistnok sa.

ord som ænyd. nynne, nonne, fsv. nynna (se

som tilhører, er ejendommelig for den nyeste 50 I. Nonne^; sj.; sml. Hakkenyne) nedsæt, ell

tid; (helt) moderne, hendes Caffee er klar
og har en ny Modens Smsig. IIolb.Vgs.1.2.

40 Nymodens Eeder. sa.Jean.III.l. *Hist
gik en pyntelig nymodens Cavalier. Prahl.
BJ.46. *En ganske behagelig Melodie;

|

Men Ordene nymodens Sværmeril Oehl.
SH.49. En Filosof, der er meget ny-
modens, bliver snart meget gammel-
dags. PMøll. II. 367. Befæstninger med

spøg. betegnelse for ældre ugift kvinde.
disse „gamle Nyner*^. Bergs. FD. 155. jf.
Rietz.472(skaansk)

.

II. nyne, v. se nynne.
nynne, v. ['nøna] (nu kun dial. nyne.

Moth.N90. Falst.Ovid.83. Wad8k.40. Ew.
(1914).IIL185. TBruun.VI.198. Esp.240.—
dial. nu(n)ne, nonne. Esp.240. Feilb. TJniv

BlI.359(nordsjæll.). OrdbS.(Møn)). -ede
det allermest nymodens Skyts. KLars. 60 ell. (næsten kun dial.) -te (Reenb.II.162. jf."" '" -----

^^^^^^ OrdbS.(Fal8ter)). vbs. f -\ng (Moth.MK.48. jf.: fine Klæder og al Slags 'i^y-

modenshed. Bregend.BU.124.
\\
(nul.br.)

som adv. Publicum . . ønsker, det (for at
tale nymodens) her anmældende Værk skal
udkomme. Rahb.Tilsk.1794.170. klæde si^
nymodens. VSO. MO. -moderne, adj.

N90), jf. Nyn. {ænyd. nyne, nynne (Jam-
mersm.52.112), sv. nynna, nunna, ty. dial.

nunnen, nordfris. niine; lydord; sml. gr.

nynnios, vuggevise) synge en melodi sagte
ell. (især) uden at udtale de dertil hørende
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ord dl. ved at holde munden lukket og lade

luftstrømmen gaa ud gennem næsen; oas.

(poet.) om lydfrembringelser, der minder

MroMy fx. lyden af (svagt) rindende vand,

(smaa) bølgeslag olgn. *(han) iilte dristig

nynnende mod Stormen. Ew.(1914).III.151.
•naar Aftenklokken melder: |

Solen sank

og Fuglen slumred ind, | Da mit Hoved
jeg med Blomsten helder, |

Nynner sag-

te mellem Bedeslag. Qrundtv.FS.VI.581.
Umærkeligt og livsaligt gled Tiden hen,

som det rindende Vand, der nynner og
svinder. Kierk. VIIL256. *Paa Vejen staar

en Skildvagt og nynner; |
Han tør ikke

synge, skønt han vilde geTne.Drachm.D.7.
I| m. obj., der betegner melodi, sang, verse-

linie olgn. *Placeto Domino begyndte de
at nynne.ReynikeFosz.(1747).52. *Giv Tid I

giv Tidl — den (o: en fugl) nynner glad
|

Og ryster de Smsia.vmger.Ing.EF.IlI.149.
Snart sang hun Ordene lige som hun
kunde huske dem, snart nynnede hun
blot Melodien.JPJac.L193. *Bølgen spil-

ler op den Melodi,
|
Som nu kun nynnes

svagt ved Sundets Strande. Drachm.DM.
55. 11 i forb. m. præp. paa. *Glad som en
Fugl i den faureste Vaar |

Hopped rundt
jeg (o: David) og nynned paa Psalmerl
Grundtv.SS.II.165. »Trættet af sin vilde,

I

stolte Kæmpegang, |
Bølgen nynner stille

|

paa sin Aftenssing.Kaalund.l6. Hun syntes
tilsidst, hun maatte synge her, men . .

nøjedes . . med at nynne lidt paa en Vise.
Font.LP.yiII.225. || nynne noget ind i,

(poet, sj.) ved nynnen indgive, indpode, in-

spirere til noget. *Nyn det ind i drenge
kække,

|
så de le ad jætters larm! Hostr.

SD.I.334. nyn-synge, v. (til Nyn ell.

nynne; sj.) nynne, hun (satte) sig hen
paa Grønningen ved Møllehjulet . . og
nynsang de tungsindigste Melodier.^afe?.
VF.181. smstlS?.
O ny-omTendt , part. adj. (jf. nys-

omvendt samt ny-troendej som for ny-
lig er omvendt til en (anden) opfattelse,
især trosbekendelse; ogs. substantivisk: neofyt.
vAph.(1759). YSO. I al Religion er det
som Regel de nyomvendte, der er de
mest fanatiske. NatTid.^^t&1923.Aft.l.sp.l.
-ord, et. (sj.) nydannet ord. S&B. D&H.
CO -ordne, v. (jf. -ordningj ordne paa
ny ell. (især) paa en anden maade. blandt
de mange Ting, som skulde nyordnes,
var ogsaa Aftenskolen. Folkeskolen.1929.
807.sp.2. d -ordning;, en. (jf. -ordnej
ny (især: ændret) ordning. (Frankrig) vilde
faa Indflydelse paa det tyske Riges Ny-
ordnmg.Fridericta.NE.I.152. den af Rigs-
dagen nedsatte Kommission til Skolens
l^jordnmg.JakKnu.LU.217. CP -orien-
tere, V. (jf. -orientering^. En ny Norm
opstaar, naar de Talende nyorienteres,
idet de fx skifter Kultur, Nationalitet
eller Religion. VBrøndal.Substrater.(1917).
54. GJ -orientering:, en. (,;/. -orientere)
det at tage stilling til ell. (især) finde sig

til rette i, anlægge nye synsmaader olgn^

(en) politisk Nyorientering i det tyske
Rige.Tilsk.1918.II.375. de mest vaagne
. . Mennesker . . staar og har allerede
længe staaet i en omfattende Nyoriente-
ring; de er optaget af at finde deres
egen virkelige Flåds.HAhlmann. DP. 21.
Tilvanthed med det indterpede. Ulyst til

Nyorientering har skabt nye Modstandere
10 (mod decimalklassifikationen). Til8k.l933.I.

231. -plantet, part. adj. (jf. -plantning^.
(Kalk.V.753). nyplantede frugttræer

i
biU

ledl.: den danske Skibshær, landet ved
Lindanese paa Estlands Kyst til Forsvar
for den nyplantede Kristendom, var ved
at rede tilNadver. VilhAnd.FM.72. -plant-^
ning:, en. vbs.til -plante; ogs. om de plan-
tede træer olgn. ForstO. Der bliver nu gjort
meget for at holde Skovene ved Magt og

20 udvide dem ved Nyplantninger. Naturens
y.1915.61. -præget, part. adj. som har et

nyt præg; som nylig er præget; i egl. bet.

om mønt (j/. -møntet, -slaaet); endeel nye-
pregede Hamborger - Ducater. Slange. Chr
iy.927. ySO. MO.

II
billedl. hvert Ord

skinner af nypræget Oprindelighed og
Ægthed. JLEeib.Den græskeLitteratursEist.

(1902).22. spec. om ord: nydannet. Beiser.

11.471. Det latterlige Puristerie, som vilde
2K) i Midten af forrige Aarhundrede ombytte

alle fremmede Ord med nyprægede dan-
ske, er noksom bekiændt, og beleet. Eahh,
Stiil.2.

!Bffyre, en ell. (nu kun dial.) et (Eøysg,
AG. 40. Thorsen. 66. Feilb. jf. Esp.240).
['nyra] Eøysg.AG.40. flt. -t ell. (nu ikke i

rigsspr.) d. s. (LTid.1737.749. jf. Feilb.).

(æda. nyrée (Earp.Kr.9.39.41), niuræ (smst,

106.120), SV. njure, oldn. nyra (n.), mnt.
40 nere, oht. nioro, neoro, niero (nht. nierej;

vist besl. m. gr. nephros, nyre
|| jf. Binyre)

1) om (hver af) de to ur in afsondrende
bønneformede kirtler, der ligger i den
bageste del af bughulen, en paa hver side af
hvirvelsøjlen (Renes); ogs. (zool.) om ekskre-

tionsorganer hos visse lavere dyr. 1 .1) i al alm.

Saa skal du tage . . begge Nyrerne (o: af
en tyr) med Fedtet, som er paa dem, og
gjøre Røgoffer deraf. 2Mos.29.13. Lægen.I.

50 89. Panum.614. \\ bevægelig (SaUXX.4),
løs (Panum.494) eW. vandrende (smst.)

nyre, (især med.) nyre, der er løsnet i

sit leje og kan træde langt ned i underlivet;

vandrenyre (Ren mobilis). 1.2) (især bibl.)

om disse organer, tænkt som sæde for livs-

kraft, lidenskaber olgn. Herre! . . forsøg
mig, luttre mine Nyrer og mit Hjerte.
Fs.26.2. hans Nyrer dirrede, og han lod
sin Vrede bryde frem. lMakk.2.24. *Esau

60 skiældte, fnøs og græd, |
Af Vrede hans

Nyrer bæved. Grundfv.SS.II.56. \\ i talem.

olgn. *Jeg veed, hvordan jeg selv til Mode
biev,

I
Hvordan jeg vilde blive stødt paa

Nyren,
| Hvis nogen Anden fik Prind-

sessens Fodtøi. Oehl.A.348. (han) mod
hvem, om jeg maa tale reent ud fra
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Nyren (alm.: fra leveren^ .. De aldrig

kan vise Dem taknemmelig nok.Meisling.

MK.40. granske hjerter og nyrer,
se I. Hjerte 2. løbe paa den ene nyre,
(nu næppe br.) være forrykt Moth.NOl.
VSO. jf. : parrykken sidder på den ene
nyre pa ham (d: sidder skævt, uordentligt).

Moth.S163. 2) (jf. Kirtel 4; hjergv.) mineral,

især malm (metal), der i lejestederne fore-

kommer som større til. mindre klumper
(der undertiden harform som nyrer). Oecon
Journ.1758.383. Stokverker, Nester og Ny-
rer, hvilke 3 Slags kun ere forskellige i

deres Omising.Hallager.204. GForchh.DG.
27. (brunjærnstene kan) optræde i større

liiyTeT.SaUXIII.44. ofte i ssgr. som Bly-,

Flint(e)-, Kalk-, Kisnyre (s. d.), jf. ogs.

Jærnnyre. Xyre-, i ssgr. især (anat, med.)

af Nyre 1, fx. (foruden de ndf. medtagne)
Nyre-(blod)aare, -lidelse, -patient, -puls-

aare,-smerte(r),-substans, -svaghed, -svulst,

-sygdom, -tilfælde, -tuberkulose, -væv.
-bark, en. (jf. -skorpe^ nyrernes ydre lag

(Substantia corticalis ell. Cortex). VoreSygd.
1.116. -betændelse, en. nefritis. Apot.

(1791).451. ArnMøll.Sundhedsl362. -bla-
det, adj. (bot.) i plantenavne som nyrebla-
det ranunkel, Ranunculus auricomus L.
(med nyredannede grundblade); nyreranun-
kel. Funke.(1801).'n.436. Lange.Flora.593.
-blødning, en. fremkomsten af blod i

urinen (Hæmaturia), stammende fra lidelser i

nyrerne. Panum.495. -bæger, et. om (hvert

af) de 8-10 bægerformede rør, der munder
ud i nyrebækkenet (Calyx renalis). Journal
MedChir.II.67. Panum.616. -bækken,
et. tragtformet, sækagtigt rum i nyren (der
gennem urinlederen staar i forbindelse med
urinblæren), Pelvis renis. Moth.Conv.N77.
Skjelderup.Anthr.I.l 71. AmMøll.Sundhedsl.
351.

II
hertil: Nyrebækken-betændelse, -fistel,

-sten 07- Nyre-fistel, -sten i).SaUXYUI.
304. -dannet, part. adj. som har form som
ell. i formen minderom en nyre; nyreformet.
yiborg&Neerg.HB.25. \\ især (bot.) om blad:
som opadtil begrænses af en stor cirkelbue
og ved grunden af et afrundet indsnit, og
som har større bredde end længde (renifor-
mis). Træearter.(1799).332. Warm.Bot.700.
-fedme, en. (jf. -fedt slutn.; sj.). (han)
opammer ham . . med Hvedens ^yie-
Feåme.5Mos.32.14(Lindberg), -fedt, et.

(jf. -talg, -tællej fedtlag, der indkapsler
nyrerne. Moth.N91. Panum.615.

|| (jf. -fed-
mej 6iZ/e^Z. Nyrefedt (o: det fede, kraftige)
af Hveden (1871: Hvedens fedeste Marv;.
5Mos.32.14(Buhl). -fistel, en. fistel, der
fører ind til nyrerne og derfor udskiller urin;
ogs. om nyrebækkenfistel. SaUXYIII.304.
-formet, adj. (nu 1. br. -iormig). d. s. s.

-dannet. Drejer.BotTerm.165. i Nichens
Bagvæg (findes) en stor nyreformet Aab-
ning i Mmen. StSprO.Nr.132.40.

\\
(bot.; jf.

-dannet slutn.) om blad. Lange.Flora.xL vi.

Postr.Flora.1.426.
|| om mineral (jf. Nyre 2).

Nogle (kisboller) ere runde . . andre nyre-

formige. TopJNor^e.3.Hefte.l7. GForchh.
DG.28. -fr», et. (jf. H. Fiskefrø; nu næppe
br.) kokkelskorn (der i formen minder om ny-
rer). Funke.(1801).11.229. VareL.(1807)'.L
233. -gang, en. (jf. -stTeng)urinleder(Ure-
ter).KSelskNyeSkr.IV.427.LandbO.in.708.
-groet, part. adj. (nu næppe br.) 1) (jf.
-lukt; som har meget fedt om nyrerne; meget

fed. Moth.N91. 2) (jf. Nyre I.2) som bunder
10 dybt i en persons sjæleliv; indgroet (se ind-

gro 2.1;. deslige vrange og vildfarende
meening ere ligesom nyre-groet og har
fæstet alt dybe rødder. Cit.l737.(Kalk.IIL
245). *nyregroet Sviig Dit Værk kuldka-
ster. FGuldb.(Bahb.Tilsk.l796.267). -gru-
be, en. d.8.s. -iiOTt.LandbO.III.706. -grus,
et. (jf. -sand, -sten 1 samt Grus S) gruslig-

nende dannelser (konkrementer), der opstaar
i nyrerne ell. nyrebækkenet; ogs. om selve li-

20 delsen. VSO. MO. ArnMøll.Sundhed8l.358.
-hnle, en. (nu 1. br.) hulrum i nyren
(Sinus renis). MøllH.IV.47L HKrabbe.
EestensAnatomi.(1885).247. -kanal, en.

om de mikroskopiske kanaler i nyrerne, der
tager deres udspring fra de MalpighVske
legemer og udmunder i nyrebækkenet. Sal.^

XVin.305. -kapsel, en. (jf. Kapsel 7)
silkepapirtynd hinde, der omslutter nyren
(under nyrefedtet) (Capsula fibrosa). Vore

3Xi Sygd.Lli6. -kartoffel, en. {ty. nieren-
kartoffel, eng. kidney-potato, jf. holl. nier;
gart., nu næppe br.) navn paa en gruppe
kartoffelsorter (med aflange, nyreformede kar-

tofter). FJCJensen.Da.Eavebog.^(1876).143.
-kirtel, en. (nu næppe br.) binyre. Moth.
Conv.N77. -kolik, en. kolik, der skyldes

nyregrus, -sten. LTid.1747.74. Panum.617.
-korn, et. om de i nyrebarken forekom-
mende røde smaalegemer (de MalpighVske

40 legemer); nyrelegeme. Anat.(1840). 11.448,
-labyrint, en. om barksubstansen mellem
marvstraalerne i nyrerne. HKrabbe.Hestens
Anatomi.(1885).248. LandbO.IIL707. -le-
geme, et. d. s. s. -korn. LandbO.IIL.707.
-lak(ke)t, part. adj. (jf. -groet 1; dial.)

om dyr: hvis nyrer er skjult af fedt ell.

tælle; meget fed; i videre anv., fx. om person:
meget fed; om pibehoved: som har en tyk
skorpe olgn. (Feilb.). Moth.N91. NvHaven.

50 Orth.111. Harerne paa saadanne Øer ere
meget federe . . ja ere nyre-lukte. OecMag.
L.119. CEeimer.2^B.224. Feilb. -marT, en.
substans i nyrerne, der danner lyse, fint

længdestribede partier (jf. -pyramide^; Sub-
stantia medullaris. Anat.(1840).II.448. Vore
Sygd.IV.532. -mærke, et. (jf. -plet; zool)

nyreformet mærke paa forvingerne hos som-
merfugle. SRostr.LS.149.
ny-ren, adj. (især dial.) især om (vaske)-

60 tøj: som er helt rent, ikke har været taget i

brug efter vasken, de for Anledningen
nyrene Lommeklæder. Wied.BS.53. *Paa
Bordet dufter Kogekunstens Værker, |

i

Skabet nyrent Linned, Baand og Særker.
SophClauss.H.61. OrdbS.(Falster).
Xyre-plet, en. {jf. -mærke samt ty.
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nierenfleck som navn paa en sommerfugl;
zool.) dagsommerfuglen Zephyrus betulæ (hvis

hun har en rødgul nyreformet plet paa vin-

gerne). Sommerfugle.36. -port« en. (jf.

-grube^ fordybning i nyren, hvor blodkarrene

træder ind i og urinlederen udgaar fra nyren
(Hilusrenis). Panum.615. VoreSygd.1.116.

-pr»ver, en. {ty. nierenpriifer; sj.) en,

Aer ransager hjerte og nyrer; om gud: Ew.
(19U).V.93. hvem, uden Nyre-Prøveren
forstaaer, at veye vore Taarer? smst.lél.

-pyramide, en. om (hvert af) de kegle-

formede partier, der udgør nyremarven. Vore

Sygd.1.116. -rag:oat, en. (kog.) ragout,

tilberedt af (kalve- ell. lamme)nyrer. FrkJ.
Kogeb.^H1921).40. -ranankel, en. ^
nyrebladet ranunkel (se u.nyrebla.det). Mentz
O.Bill IV.66. -rod, en. (apot.) brasiliansk

drogue (Radix Fareiræ bravæ), der anvendes
mod nyregrus. VareL.^710. -sand, et. (nu
næppe br.) d. s. s. -grus. vAph.(1764). VSO.

-skorpe, en. (foræld.) d.s.s. -bark. Anat.
(1840).IL447. -steg, en. (jf. -stykke; (steg

af) kødstykket omkring nyrerne (især af kalv)

med vedhængende nyrer. Moth.NOl. EnOxe-
steeg bør alletider være den rette Nyre-
Steeg op imod Kiøllen.Huusm.(1793).206.
VSO. MO. nu især i ssg, Kalvenyresteg
(s. d.). -sten, en. 1) (jf. -grus, -sand;
stenlignende dannelse (konkrement) , der op-
staar i nyrerne ell. i nyrebækkenet; ogs. om
selve lidelsen. Moth.N91. En anden fik

Nyresteen efter lang Brug af Melk. Abildg.
D.17. min Fader var død af Nyresten.
Schand.O.II.8. ArnMøll.Sundhedsl.358. 2)
(mineral.) mineralet nefrit (der tidligere

mentes at kunne helbrede nyrelidelser). vAph.
Nath.V.604. VareL.^701. -streng, en. 07-
-gang; foræld.) urinleder (Ureter). Moth.
Conv.N77. Anat.(1840).II.451. -stykke,
et. spec. (jf. -steg; især slagt., kog.), kød-
stykket omkring nyrerne (især hos lam, kalv)
(med vedhængende nyrer). vAph.(1759). vi
skal have en brillant ung Lammesteg .

.

jeg sagde til Opvarteren om at sørge for,
at vi fik Nyrestykket. CMøll.PF.31. FrkJ.
Kogeb.201. -talg ell. -tælle, en. (især
dial.) fedtlag omkr. nyrerne; nyrefedt. Moth.
N91. Anat.(1840).II.446. Const.Kogeb.33.
Feilb. OrdbS.(8jæll.).

||
(dial.) om penge,

formue; i forb. som samle nyretælle: Nu
sidder han og samler Nyretælle ved Ebbes-
gaard og er vist en holden Mand. KSkytte.
(Landet.l926.682.sp.3). talem.: man skal
ikke samle nyretælle der olgn., man
bliver daarlig lønnet, bliver ikke „fed" af
det, man faar der. Moth.N91. VSO. -tap,
en. d. s. s. Mellemgulvspille. Dannebrog.
yiol909.2.sp.7. LandbO.III.557. -træ, et.
(foræld.) træ, hvoraf faas en drogue, der
mentes at virke helbredende paa nyrelidelser
(Lignum nephriticum) ; spec. om det i Meksiko
hjemmehørende træ Eysenhardtiapolysfachya.
Moth.N 91. vAph.Nath.V.604. VSO. Na-
turensV. 1915. 248. -tælle, en. se -talg.
-vis, adv. (bjergv.) (forekommende) i nyrer

(2). Holb.DNB.50. EPont.Atlas.I.491. Naar
Ertsen kun antreffes i Dannelse som Plet-
ter eller større og mindre Nyrer, saa siger
man, det bryder nesterviis eller nyreviis
frem. Hallager.205. -vorte, en. lille vorte
paa nyrepyramidernes spidser. Anat.(1840).
11.448. Panum.615.
ny-rig, adj. {efter /V. nouveau riche;

jf. nye rige ?«. II. ny 3 ; især avis-spr.)
10 som nylig (i løbet af kort tid) er blevet rig;

især om personer med ringe kultur, utilta-
lende optræden olgn. de indflyttede nyrige
Opkomlinger. Nat Tid. ^Viil920. Aft. l.sp. 6.

Ligesom vi under Krigen fik Ny-Rige, der
pralede af deres Formue, oplever vi nu
Ny-Fattige, som roser sig af deres Armod.
Pol.^y1^1922.7.sp.5.
nyrke, ITyrkeri osv. se nørke, Nør-

keri osv.

20 Xyrnberger, en. ['nt/rnib^rOqar] flt.

e. 1) person, der bor i ell. stammer fra
Niirnberg; (foræld.) person, der hand-
lede med Nyrnbergerkram olgn.; ga-
lanterihandler. „Spring hen paa Tor-
vet (o : Gammeltorv i Kbh.), og kiøb noget
Arabisk Pulver for en Mark." — „Hos
hvem skal jeg kiøbe det?" — „De fleste

Nurenbergere plejer have det blant anden
Kram." Rolb.Arab.8sc. jeg (har) været hos

30 Niirnbergeren og kjøbt mig en Daase med
et Portræt paa. PAHeib.Sk.L157. En Bor-
ger (til en anden, som kommer ud fra en
Nyrnberger): *„Hvor kommer du fra?" . .

|

„Jeg har været her inde ogkjøbt lidt Stads,
|

Og Snurrepiberier og Fjas."5^et&.Poe^.7.5^7.
Næring som Galanterihandlere eller Niirn-
hergeTe.Lov^Vi2l857.§92. 2) (haandv., sj.)

m.h.t.drejenrbejde: rift, ridse i træet, frem-
kommet ved, at drejestaalet glider ud; husar

40 (2.2). CollO. ]S"yrnberger-, i ssgr. (ogs.

undertiden Nyrnberg-. Niirnberg -Billeder.
Skjoldb.SM.15. Nyrnberg-Kram. Rørd.JH.
1.79. Niirnberg Guld. SaU XVIII. 307.
Niirnberg Æg. smst.). i betegnelser for hvad
der (egl.) stammer fra Niirnberg, fx. (fagl)
Nyrnberger-guld, navn paa en tarve-

lig guldlegering (VareL.^711), -grønt,
-rødt, -violet, navn paa forsk, malerfar-
ver (SaU XVIII. 307). II

især i betegnelser
50 for galanterivarer, spec. af en billig, daarlig

kvalitet, fx. Nyrnberger -arbejde ('Enhver
Forfatter, der troer sig miskjendt af Pub-
likum eller af Døgnets Kritik, bør sige til

sig selv: Er det Niirnbergerarbeide Du har
leveret, da kunne Børn rive det i Stykker;
er det fastere bygget, da ville de nok lade
det staae. IIauch.(Brandes.DD.29)), -billede

(HCAnd.III.75. Kierk.XI.191. jf.ovf.l.41),
-kram, godtkøbskram (jf. IL Kram ^); billedl.,

60 om noget ubetydeligt, værdiløst (PAHeib.
Sk.I.196. Hrz.XVIII.3. ARecke.5. SaU
XVIII.306. Feilb. OrdbS.(Lolland)), -lege-

tøj (CGram.Husduen.(1910).80), -ur, (for-
æld.) ur, der fabrikeredes i Niirnberg; spec.

om en slags stueure, der mindede om born-
holmerure (QFUrsin.Uhre.(1843).4. StBille.
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Gal.L8. AarhFrborg.1918.37), -vare (Lar-

sen.), -aeg, navn paa de ældste ægformede
lommeure (opfundet ca. 1500 i Nurnberg.
8aUXVIII.307) || af mere tilfældige dan-
nelser lian nævnes: Nurnberger-høvl-
spaan, se Høvlspaan sp.l308^^. (jeg skulde)

ryste dig, saaatdineNyrnberffer-Lem-
mer skulde gaa fra hinanden i Limningen.
PM.øll.1.380. en lille rød- og guulmalet
Nurnberger-Tinkur v.Blich.(l 920).XII.
192.

I. Xys, et. [ny-'s] flt. d. s. {ænyd. nyss;

til II. nyse; .7/. I. Nyse, Nysen, Nysende)
1) vhs. til II. nyse; nu især om den en-
kelte luftudstødning ved, det enkelte
anfald af nysen. Moth.N109. Det var et

stærkt Nys. F/SO. *Nu tyst overalt; — kun
et uhøvisk Nys, |

— paa denne Tid Snue
jo ækelt florerer, — |

et afstumpet Host.
Stuck. 11.60. (han) havde Trækninger i

Ansigtet, som om han uafbrudt skulde
nyse — disse ufødte Nys hjalp ham over
mange logiske Afgrunde. Buchh.GS. 154.

billedl.: Et sodet Nys, et Par Spyt fra

Kaffekanden som altid stod oven paa
Ovnen, og væk var den Skovlfuld Kul.
AndNx.DM.V.3. *(himlen) hvor Livet er
et Solbad og Tusind Aar et ^ys.Hoff-
mann.E.B.33. || iforb.som det kom over
mig som et nys, (jf.u.'J^ysen; dagl.) det

kom pludseligt og uventet over mig. (hun)
talte hemmelighedsfuldt om noget, der
vilde ske . . Det vil komme over Jer som
et Nys om l<isitten.KMich.PG.245. 2) fny-
sepulver. Moth.N109.

II. IS'ys, et. [nys] tidligere og endnu dial.

m. lang vokal: Moth.N109. Feilb. jf. skri-

vemaaderne l^yes.Holb.Paars.239. Nyys.
Slange. ChrIV.1266. (nu kun dial. Nyssen.
Høysg.A G. 40. Geheime Beretning om Caro-
line Mathildes Frue Olde- Moder. (1773). 11.

Gravl. I gl.Essinge By.(1905).16). uden flt.

{ænyd. nys(s), nyes, nyst (jf. angelsk nyst.
ERHagerup.65), sv. nys (ældre nysen^, no.

dial. njos, nysn, oldn. nj6sn, got. niuhseins,
besøgelse (I.2); til oldn. nysa, snuse efter, søge

at faa noget opsporet, osax. niusian, undersøge,
oht. niusen, ^ot. biniuhsjan, udspejde

\\ jf.
Nysmaal) (givet ell. opfanget) antydning,
hemmelig ell.korf meddelelse, tilfæl-
dig opdagelse, erkendelse olgn., der
lader en faa indblik i, kendskab til

ell. anelse om noget; i rigsspr. (jf.Feilb.)

kun i forb.m.præp. om (tidligere af>. *Har
du indhentet Nys om Y^vMng? Oehl.AY.26.
hun bliver ved med at bebrejde sig, at

hun ikke ved første Nys om hans Syg-
dom var taget ned at pleje ham. FFed.
BB.92.

II
især i flg. faste forb. faa et nys

ell. (nu oftest) faa nys om ff af . JMunks
Levned. 5. VSO.), komme under vejr med;
faa noget at vide om. Jeg lugter alt Lun-
ten. Du har faat et Nys om den For-
fremmelse, som i Dag er mig lovet. Holb.
Kandst.IV.2. han fik Nys om, at vi havde
saa mange Penge med os. Prahl.AH.1.89.

I har . . at passe paa at Jeres Myndling i

Dag ikke laaer det mindste Nys derom.
Skuesp.IIIl.47. Judas fik Nys (Chr.VI:
havde spurt^ om Nikanors Tog.2Makk.8.
12. Øvrigheden maa have faaet et Nys
om det. Børd.Va.279. give (et) nys om,
(nu kun dial.) give meddelelse om ell. (især)

antyde, give et vink om. uden at give dig
det mindste Nys om mit Forsæt, gik jeg

10 bort. Ew.(1914).IV.287. *Hvo Frøet, Saa-
ningen og Jorden kiender,

| Kan ogsaa
give Nys om Blomstens Art. Oehl.A.289.
kan du saa give mig et Nys om, at Sophie
tænker paa et godt Svar paa mit Spørgs-
msLsd. Ing.EF.VlI.166. Vorherre kunde da
ogsaa have givet hende et lille Nys om,
at Tandpinen ikke kom fra Tænderne.
KMich.LL.241. Feilb. have (et) nys
om, (nu sj.) vide lidt om; have anelse om.

20 han (o: en overfalden) maae have havt
Nys om noget; thi han var ikke ganske
ubelavet derptia,. Biehl.(Skuesp.III3.65). du
(har) aldrig .. villet betroe mig det; men
jeg har længe havt et Nys derom. In^.
KE.I.128. jeg (havde) aldrig . . troet Dem
istand til at have mindste Nys derom.
Gylb.1.72. høre et nys om, (nu kun
dial.) høre en lille smule om; høre noget
antydet. EPont.Men.III.594. Thyreg.Udv

30 Fort.I.163.
III. Nys, et. [nøs] flt. d. s. (omdannelse

af IV. Kys; jf. I.nysse; barnespr.) d.s.s. IV.
Kys 1; oftest i forb. et lille nys. Giv
hende et lille Nøs, Del (han) lagde begge
sine Hænder om Signes Hoved og kys-
sede hende paa Munden, bredt og fast.

Stuck.IlI.385. (løjtnanten) akcepterer uden
videre Vrøvl det lille uskyldige „Nys",
som Fru Holm i et selvforglemmende

40 Øjeblik og i Ly af en Portiere smægtende
lader sig frsiSt\æle.Stvift&Co.VedhøjenMast.
(1892).226. AndNx.PE.(1914).lI.115. jf.:
*Atten Smaanys giør et Kys. Bagges.
III.69.

IV. Xys, et. (ogs.tiøs). {sideform til Nus;

jf. II. nysse; dial.) 1) d.s.s. Nus 1. *af

Tællen der støbte jeg syv Lispund Lys
|

foruden et Par Pund, jeg foræred mit
Nys. DSkæmtev. 1. 25. OrdbS. (sjæll, fynsk,

50 jy.). 2) d. s. s. Nus 2. Fruen . . regerede
såmænd skrapt nok; manden var et stak-

kels nøs, og sønnerne var så ferske, at

det var væmmeligt. Hjortø.F.201. OrdbS.
(sjæll).

V. N'ys, et. se Nøds.
VI. nys, adv. [nys] Bøysg.AG.98. jf.

sa.Anh.22. tidligere og endnu dial. m. lang
vokal: Moth.N88. Feilb. {ænyd.nys,nyes, fsv.

nys; egl. gen. af II. ny, jf. mnt. nies, niges
60 i sa. bet; sml. nyssen(s) || nu 1. br. i alm.

rigstalesprog) for ganske kort tid siden;
for (ganske) nylig, de vare nys komne
hjem fra FangensksLbet. Jud.4.2. Nu møtte
vi jo en Mand nys i Dørren, som talede

med ham (o: kandestøberen). Holb. Kandst.

V.l. *l skulde ikke nys saa meget talt

XV. Rentrykt 28/9 i933
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det Franske,
|
Saa havde I maaskee nu

bedre vidst det Danske. VFess. 77. *Nys
fyldte skjøn Sired det attende AsLT.Thaar.

HQ.3. *Hun (o: en fugl) dækker ømt de
nøgne Smaa, |

som nys krøb ud af Ægget.
Kaalund.280. *Nys gled Maanen bort fra

Længen.S<Mcfc.-S.i4. Qravl.0en.23. Feilb.
||

(1. br.) brugt substantivisk. Blyant og Teg-
nebog (snakker) om ude og hjemme, om
før og nys.Bogan.I.170. ||

(nu næppe br.:)

„Vær saa god, og lad mig see Brevet?"
— „Hvilket Brev?- — „Det I stod med i

Haanden ret nys.*" Jacobi.(Skuesp.IV.204).

Forfatteren (har) været bange for at be-

tiene sig af Ord, som først saa nys har be-

kommet deres Borgerrettigheder i vores
Sprog. LTid.1757.87. || for nys, (nu dial.

(ly.)) for (ganske) nylig. Moth.F287. (gaar-

den) besidder — hvis de ikke fornys ere

bortbragte — to . . Antiqviteter. Blich.

(1920).XXVIII. 142. *den fornys rim-
frosne Y&ng.Ploug. 11.18. Ærkebispesto-
len var . . ledig, idet den gamle Erik
Valkendorf . . fornys var død i Rom. Otto-

8en.VE.II.139. Skjoldb.JJ.S2. Feilb.I.351.

11.704.

nys-, i ssgr. især (jf. ny- 5; nu l.br. i rigs-

spr.) af VI. nys; fx. (foruden de ndf. med-
tagne) part. adj. som nys-afdød, -beskreven,
-døbt, -død, -kogt, -købt, -løvet (se u. -lø-

vet 2), -opført, -optagen, -plukket, -slag-

tet, -udsprungen, -anfart, part. adj. (jf.
-bemeldt osv.; gldgs.) anført i det umiddel-
bart foregaaende. nysanførte Udtryk. MB.
1828.92. Det var denne Meddelelse, som
Smeden og Nikolaj vilde forberede ved
Nikolajs nysanførte Vi'diåi^eii.Scliand.TF.

11.387. -ankommen, part. adj. (jf. ny-
ankommen^ ankommen for (ganske) nylig.

Eolb.Hh.1.539. Slange.ChrIV.1029. D&H.
-bag(e)t, part. adj. (nu næppe br. i rigs-

^W') jf' nybagt 2.2: en nysbaget Proprie-
tair. J.r^ws.i 7 70.i\^r..5.5. -bemeldt, part.

«^i- Uf' -anført, -benævnt, -meldt, -nævnt,
-ommeldt, -omrørt, -omtalt; gldgs.) nævnt,
omtalt i det umiddelbart foregaaende. LTid.
1738.14. vor lille Karavane (havde) sinket
sig . . ved nysbemældte ubetydelige Op-
trm.Blich.(1920).XXVII.63. MR.1849.481.
-benævnt , part. adj. (nu næppe br.) d.s.

CPRothe.JN.223.
I. Ifyse, en. {til II. nyse; dial.) 1) som

vbs. til II. nyse: ny sen. Moth.N109. Esp.
240. jf. Feilb. u. nysen. Krist.Ordspr.nr.
6053. jf. bet. 2: Lad det kun renses ud;
er der Flere, der „klø efter Nyse (o: har
lyst til kamp?)*'^ saa lad dem prøve det.
MEans.(PRMøll.MadsMansen.(1881).33).2)
om næsen (nyseren); i forb. som give (en)
en paa nysen, give en næsestyver. Kværnd.

II. nyse, v. ['nysa] (dial. nysse. se TJniv
Bl.1.393 samt u. bet. 2). præs. nyser ['ny-'sar]

(Høysg.AG.93) ell. (dial.) nys (NvHaven.
Orth.127. Feilb.); præt. nøs [nø-'s] (Eøysg.
AG.93) ell. nyste (smst.) ell. (nu næppe br.)

nysQåe(MotkNllO. Borrebye.TF.327); part.

nyst [ny-sd] (Eøy8g.AG.93) ell. (nu næppe
br.) nyset (Moth.NllO. SBloch.Sprogl.222)
ell. (nu kun dial.) nøsen ^„hører . . blot
til det lavere eller comiske Sprog." 750.
Feilb.) ell. (nu næppe br.) nøsset (JBaden.
Gram.144). vbs. Nysen (s.d.) ell. (sj.) Nysing
(LTid.1760.140), jf. 1. Nys, I. Nyse, Nysende.
{æda. nysæ (Earp.Kr.68.132), niusæ (smst.

42), oldn. hnjosa, eng. neeze, oht. niosan
10 (nht.mesen); egl. lydord

||
formerne nøs og

nyste er omtr. lige alm. (sml. Ejortø.OS.
49), dog er der særlige forb., hvor den ene
form foretrækkes, fx. det nøs (sj. nystej jeg
paa, han nyste (sj. nøsj rødt)

1) ved en refleksbevægelse (fremkaldt
ved pirring af nerverne, især i næsens slim-

hinde) krampagtigt og med stor vold-
somhed udstøde luften gennem næsen
(jf. ati(sch), atsch(i)j. t.l) i al alm. naar

20 jeg bare kunde komme til at nyse, saa
gik Graaden over. PAEeib. Sk. 1.159. *At
vide, hvordan han (o: digteren) spiser og
drikker, | Hvordan han nyser, hvordan
han hikker. Eeib.Poet.X.231. Katten nøs
derved; han var forkølet. ECAnd.VIII.28,
man . . nyser (aldrig), uden at det først

har krillet i Næsen. PalM.IL.III.211. hun
er af fin familie og saa dannet, at hun
ikke kan nyse. AnkerLars. KL. 113. \\ ogs,

30 undertiden om andre lignende luftudstød-
ninger, der er spontane udtryk for en fø-
lelse, fornemmelse ell. frembringes vilkaar-
ligt: fnyse, pruste olgn. naar de vil kaage
deres Mad, saa nyser de ikkun paa
Brændet, saa har de strax Ild. Eolb.I)R.
IV. 7. jf. (sj.) uegl., om ting: Ane satte

Fadet fra sig paa Køkkenbordet med en
Kraft, saa det nyste i det. Pont.KG.54. 1.2>

(dagl.) brugt som eksempel paa en ganske
40 ubetydelig, uvæsentlig foreteelse. Han havde

i saa mange Aar vant sig til at efterabe
sin Herre, at Marqvien ikke kunde nyse,
uden at han nøs med. Ew.(l914).IV. 67.

Man kan snart ikke nyse her i Huset uden
først at spørge Fader om Forlovl SvLa.
M.5. 1.3) m. henblik paa forsk, overtroiske

forestillinger. Dersom nogen (o: i en neger-

stamme) nyser, da holdis det for et Lyk-
kes Tegn for den, som sidder hos den

50 Nysende paa den høyre Side. Pflug.DP.
1087. naar de (o: tonkineserne) antræde
deres Rejser, dersom de strax udi Begyn-
delsen nyse ikkun engang, vende de til-

bage igien. Kyhn.PE.24. Naar man nyste
fastende, fik man en ubehagelig Dag.
NordsjællF.III.101(jf. Mau.6968. Feilb.).^\

m. henblik paa den tro, at en persons nysen
betegner et godt varsel, er et tegn paa, at en
udtalelse er rigtig, at et ønske vil gaa i op-

60 fyldelse olgn. nu nøs hun stærk. Jeg ta-

ger imod dette gode Tegn, sagde Habor,
Signe skal føre mig vel frem og tilbage.

Suhm.(SkVid.XII.129). *Mærker du ei, at
min Søn har nyst til Ordet jeg talte? Wilst.

Od.XVII.v.545. ofte i forb. som det nøs
jeg paa. Thiele.III.142. *Jeg sagde, og
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derpaa jeg nøs:
|
„Græd ej for Kjære-

sten." Grundtv.PS.VL122. TroelsLJV.151.
Feilb. II

m. henblik paa den skik at sige „pro-

sit'', „gud velsigne dig" ell. (tidligere) „hjælp

gud" (se w. hjælpe I.2J til en person, der

nyser (m. h. t. den tilgrundliggende overtro se

Thiele.IILlé2. Feilb.). nys du, da signe

dig Gud. NvIIaven.Orth.127. (han) Kom-
mer til at nyse . . „Gud velsigne dig, min
lille Yenl'* llrz.XVIII.145. Gud velsigne

Deml De nøs. TroelsL.BS.lII.295. Naar
de Voxne nyste, skulde Børnene sige „Pro-
sit" eller „Gud Yelsignel*" NicHolm.GA.15.
f.4) i (andre) faste forb.Wuden at nyse,
(dagl., næsten vulg.) uden at mukke, kny;
uden at blinke (se u. blinke 2). (han) havde
været forberedt paa, at man i hvert Fald
„uden at nyse" kom til at føje et Beløb
paa mindst 5 Millioner Kroner til det op-
rindelig forudsatte. BerlTid.'Vsl932.M.l.
sp.6.

II
nyse rødt, (dagl.) dels: faa næse-

blod, komme til at bløde (især efter slag i

ansigtet). *De sukkede, de nyste rødt,
|

De eiegode Venner (0: en bjørn og en ulv

i slagsmaal).Winth.IV.57. Jeg gav den
lange Ole Granberg saadan en i Synet
igaar, at han nyste Rødt. Oversk.Com.III.
144. (befolkningen) kaldte hende en Mor-
derske . . der nok skulde blive overbevist
„og komme til at nyse rødt paa Skafottet".
Pont.LR.84. „Jeg skal faa dig til at nyse
rødt," sagde Pelle indædt og hævede sig
over ModstamdeTen. AndNx.PE.1.69. dels

(1. br.): være i stærk ophidselse; fnyse af
vrede (jf. se rødt u. rød^. „Peder er vel
gruelig gal i Hovedet paa mig endnu?" —
„Ih ja; han nyser rødt — .** RudolfBruhn.
Fortællinger og Digte. (1919). 123. De Op-
trædendes Mængde . . faar dig til at nyse
Rødt. HSeedorf.(PoUy7l920.9.sp.5). \\ nyse
en op, (dannet efter raabe en op; sml.bet.2;

8j.) ved kraftige midler søge at faa i tale

olgn. forresten er der utaaleligt deroppe
(o: paa en kafé) i Aften, — der sidder
ikke andre end Høedt og Magnus, og
Høedt er ikke til at nyse op, saa gnaven
er han. SvLa.FK.30.

2) i forb. nyse op (ænyd. d.s., jf.ænyd.
opnyse; sml. næse op m. II. næse 1; nu kun
dtal.) vel egl.: bryde ud i et nys; i videre
anv.: prale, brovte olgn. (Moth.N160) ell.

(nu kun) svare (godt) for sig, staa sig

(godt) i en ordkamp olgn., hamle op med
(især i forb. ikke kunne nyse op med ell.

(tidligere) iblandt;. I skal, sagde han, ikke
kunde nyse op iblant andre Cavaillerer,
som spise her om Middagen. EPont.Men.
111.11. MDL. i formen nysse: Hånd kand
ikke n^sse op iblant dem. Moth.NUO. Der
kan ingen nysse op med hende. F/SO. jf.
Feilb.(u. 1. nyse 2).

III. G3 ny-se, v. (l.br.) se noget, der er

nyt ell. ukendt; have (evne til) nye, friske,

originale synsmaader. danske Turister, som
ønsker at gense eller nyse de Egne, hvor-
om Kampen har staaet. Kbh.^Vi2l919.5.sp.5.

som vbs. (jf. Nysynj ; W. har den fødte kri-
tiske Historieforskers Skarpsind, Nyseen
og Sammenholdsevne. Pol.^U1933.11.sp.6.

Xyse-, i ssgr. af II. nyse 1. -blom-
me (JTusch.26.285. Feilb.) ell. -blomst
(JTusch.285), en. 2f (dial.) volverlej, Arnica
montana L. (tidligere brugt som snustobak).

t -brud, et. snue, der er forbunden med
nysen. Moth.N109. VSO. -gas, en. (fagl.)

10 en slags krigsgas, der fremkalder nysen. Sal.''

XXV1.624. -g^ræs, et. ^ (nu næppe br.)

Veratrum album L. (hvis rod brugtes til at

fremkalde nysen; jf. -rod 2, -urtj. FEkkard.
Naturkundskab.(1795).83. -krnd(t), et
ell. (som plantenavn) en. fNys-. LTid.1744.
301. Nysse-. KomGrønneg.1.195). (nu næppe
br.) dels 2f : nyserod, Helleborus L. ; dels om
snus, nysepulver, fremstillet af denne plantes
ell. forsk, andre planters rod; spec. om pul-

20 ver, der tidligere brugtes som lægemiddel (fx.
mod sindssyge). *Tiiforn kun tjænte Nyse-
Kruud,

I
Naar Hjærnen slap af Gængen

VLd.LThura.Poet.153. Stub.102. vAph.Nath.
V.605. „Du er forrykt. Søster." . . „Du be-
høver Nysekrud.« PAHeib.Sk.111.239.VSO.
-middel, et. (nu næppe br.) lægemiddel,

der fremkalder nysen. Moth.Conv.N79. VSO.
MO.
Xysen, en ell. (dial.) et (Eøysg.AG.40.

30 Feilb.). ["ny's(a)n] best. f (sj.) -en (PolPhys
Mag.Vll.242). {ænyd. d.s.; vbs. til II. nyse;

jf. I. Nys, I. Nyse, Nysende) det at nyse
(II.l). (Leviathans) Nysen lader Lys skin-

ne, og dens Øine ere som Morgenrødens
ØienlsiSLge.Job.41.9. AKrogh.Fysiol.52. \\

(jf. II. nyse I.2; 1. br.) om noget ubetydeligt,

uvæsentligt. Alle Strabadser og Klima-
forandringer kostede mig knap nok en
'Nysen. Strange.NS.40. || komme (og svin-

^ de olgn.) som en nysen, komme (og svinde)
pludselig og uventet, de phantastiske Prind-
ser . . der komme og gaae som en Nysen.
Heib.Pros.Vll.167. *Ligesom en Nysen
kommer Kiærlighed. HCAnd.X. 343. De
(fjendtlige tropper) var komne som en
Nysen, og de forsvandt som en Nysen.
RSchmidt.JH.65. ofte i forb. komme over
ell. (især dial.) paa (Blich.(1920).XXX.230.
Mau.11.79. Fe%lb.) en som en nysen (jf.

50 u. I. Nys 1). Justement som Profossen tog
Rebet i Haanden og vilde til at begynde,
kom det over mig som en Nysen, at der
endnu var en Krog tilbage, at hænge
vore Hatte ]asiSi. Blich.(1920).XlV.22. Saa
fik han pludselig en Idé, den kom over
ham som en Nysen. AndNx.PE.1.37. jf:
1 den Alder kan Sligt komme over Folk
saa uformodet som en Nysen. Thyreg.BB.
1.310. Xysende, et. (vbs. til II. nyse;

60 nu ikke i rigsspr., jf.: „Høres endnu blandt
den jydske Almue." 7/50.; d.s. MotkNUO.
naar dennem paa kom et Nysende, da
styrte de og døde førend de viste et

Ord der2A.B0rrebye.TF.330. VSO. jf Ny-
sen slutn.: *Det som et Nysende mig ha-
stelig paakom. Wadsk.Brudcv.lV.A2 *".

4*
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Xyse-pulver, et. pulver, der fremkal-
der nysen (tidligere anv. som lægemiddel, jf.
-krudt^. Nu er jeg vift paa Madam, at

det (o: tobak, som er tabt paa gaden) er

bleven det beste Nyse-Pulver, nogen vil

forlange; thi der er saa mange Slags Gade-
Confect der Msint Holb.Vgs.IV.l. Har In-

gen et Nysepulver, for at hjælpe vor ære-
de Gjæst til Besindelse. PaiM. 7/11.186.
VareL.^711. 10

Ifyser, en. ['nysar] flt. -e. {afl. af II.

nyse (1); jf. I. Nyse 2; sml dog ty. niister,

næsebor (flt. undertiden niissey); vulg.) om
næsen (ell. i flt: næseborene); næsten kun i

forb. som faa, give en paa nyseren ell.

(nuisærdial.) nyserne (Gadeordb.^ OrdbS.
(Fyn, Falster)), faa, give et slag paa næsen
ell.' i ansigtet; faa, give en paa snuden, jeg
skal give ham en ordentlig En paa Nyse-
ren, naar han igjen begynder paa sine 20

Jeremiader over Ungdommens Fordær-
velse. P/om^. St/Zv. P5. Nu kunde de blot
vove at angribe os, saa skulde de ordentlig
faa paa 'Nyseren. SvLa.(Centauren for1895.
44). *han skal ha' Tobak

| og en paa Ny-
seren. VBarfoed. Ærbødigst — ! V. (1925). 53.
Jfyse-rod, en. flt. (i bet. 1) d.s. ell. (sj.)

-rødder (Drejer.BotTerm.284). !) % slægten
Helleborus L. af ranunkel-familien (hvortil

bl. a. R. niger L., julerose, og H. viridis L., 30

grøn nyserod). Moth. Conv. N80. Funke.
(1801).IL427. Warm.Frøpl.219. 2) (apot.)
roden af nyserod (1) ell. Veratrum L. (jf.
Nysegræsj, tidligere anv. som lægemiddel,
nysepulver olgn. Lægen.reg. Bagges. 1. 110.
Ridderen . . tog sig en Priis Nyserod af
en lille Skindpose. CBernh.III.265. Cris-
pinus tvinges til at indtage en Dosis Nyse-
rod, efter hvilken han opkaster alle de
besynderlige . . Ord, han har brugt. Bran- 40

des.VIII.389. grøn nyserod, rodstokken
af Helleborus viridis L. VareL,(1807).II.
246. VareL.^711. hvid nyserod, roden
af Veratrum album og V. viride. VareL.
(1807).11.246. Panum.495. sort nyserod,
roden af Helleborus niger L. vAph.Nath. V.
607. VareL.^711. -rallike, en. ^ Achillea
ptarmica L. (hvis blomster er benyttet som
nysemiddel). Funke.(1801).II.616. JTusch.3.
-tobak, en. (nu næppe br.) snustobak. 50

Moth.N109. Dem, som bruge Nys-to-
back, bliver til straf Næsen opristed paa.
Pflug.DF.368. LThura.Poet.153. -tej, et.
67- Kyssetøj olgn.; sj.) nedsæt., spøg., om
næsen („nyseren"), han havde jo nysetøj til
at fange duften med. NM.øll.K.140. -urt,
en. (ænyd. d. s.) Sf navn paa planter som
Helleborus (jf. -krud(t), -rod l), Veratrum
(jf. -græs;, bertram (matrem) ofl., hvis rod
har været anvendt i lægekunsten, til at frem- 60
kalde nysen olgn.; nu kun (dial.) om nyse-
røllike (JTusch.278) og (især i forb. hvid
nyseurt; om vellugtende gøgelilje, Platan-
thera bifolia Rchb. (MO. JTusch.175). An-
ticyra . . hvor meget Nysurt voxer. Pflug.
DP.295. vAph.Nath.V.605.

nys-falden, part. adj. d. s. s. nyfalden.
LTid.1724.60. imellem Buskene i den nys-
faldne Snee. HCAnd.V.308. hvid, ren
som nysfalden sne: Moth.H338. HCAnd.
VII.157. jf.: hendes (sjæl) var . . reen,
uplettet som denne nysfaldne Snee. Blich.
(1920).VII.42. -forlovet, part. adj. d.s.s.

nyforlovet. Levede de Gifte som de nys-
forlovede giøre, da vilde de første være
ligesaa glade . . som de sidste ere. CPBo-
the.JN.23. -fodt, part. adj. d. s. s. nyfødt.
(Kalk.V.753). Faderen til den nysfødte
hille. HCAndJV.55. Feilb.(u. nyfødt), jf.
nyfødt 2.1: Zoopharmakologien, som grun-
der sig paa Lægemidlernes Virkning, naar
de indgives giennem Munden, er endnu
i sin Barndom, men den om deres Ind-
virkning paa den dyriske Organismus,
naar de indsprøites i Aarerne, er nysfødt.
Viborg.(PhysBibl.XXVIL35).
\ Wysger, en. {efter ty. neugier, nt.

niesgier, nieschier, holl. nieuwsgier) nys-
gerrighed. *0 Lillal Lilla! vi alleene | I

Lye for dristig Nysgiær sad, | Omgit-
trede af Blomstergreene. Stajfeldt. Digte.
(1804).312. nysgerrig, adj. ["nys,g^r'i]

(nu ikke i rigsspr. nysgerig. Moth.N88 (N^fi-
gerig). Borrebye.SF.862). (ænyd. nygierig;
efter ty. neugierig, ty. dial. niis-, nijsgirig,
nieschierig, ænht. newsgierig, holl. nieuws-
gierig; 1. led er (gen. af) ty. neu osv., se II.

ny
II
om et ældre ord af hjemlig oprindelse

se forviden 2; jf. ogs. nyfigen samt kuriøs
2.2) begærlig efter at høre, erfare ny-
heder; ofte m. (let) nedsæt, bet.: som har
en overdreven, indiskret lyst til at se
ell. høre noget, som strengt taget ikke ved-
kommer en, og søger at tilfredsstille denne
lyst. (sicilianerne er) stortalende, gunstige,
'Nys-gierige. Pflug.DP.254. vi Folck her i

Byen ere nysgierige. Holb.Ul.V.2. De nys-
gierrige Fruentimmer, Comedie i tre Ac-
ter af Golåoni. skuespiltitel.(Skuesp.I3). De
nysgjerrige Mandfolk, en Comoedie.TT'^i6c.
(bogtitel.1783). *Sætte dem (o: guldhornene)
som Pragt til Skue

|
For et mat, nysgier-

rigt Øie.Oehl.L.1.27. Nysgjerrige som
Børn, der venter et Eventyr, rykkede de
sorte Gascognere sammen, da Fere ior-

taXte. Schand.IF.114. det lille uheld sam-
lede hurtigt en stor kreds af nysgerrige

|

talem.: du er ikke nysgerrig, men du vil

gerne vide alting. Krist.0rdspr.228. \\ i forb.

m. inf., oftest indledet med præp. for ell. (nu
kun) efter (S&B.). Jeg var nysgjerrig
for at erfare samme sags rette beskaffen-
hed. JJweZ.^i-^. andre brave Folk, som
vare nysgierige at ville see dend Herlig-
hed (d: kongens kroning). Slange.ChrIV.91.
Jeg er nysgjerrig for at vide, om denne
fode Frue, har mærket noget. Eiv.(1914).
V.295. CBernh.II.228.

\\
(især dial.) be-

tegnelse for et kortspil (og en af deltagerne).

CReimer.NB.353. Feilb. nysgerrig han-
rej, se Hanrej 2 og 3. ogs. nysgerrig
rakker, tosse, se Feilb.lII.9.832. ITys-
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gerrig-hed, en. (f (m. 1. led dannet som
gen. til nyt, nyheder, se u. II. ny 4.2J Nyts-.

Hørn.MoralI.127. LTid.1740.224). det at

være nysgerrig. Moth.N88. *Fama, som
dog ey kand længe stille staa,

|
Da af

Nysgiærighed stod stiWe.Holb. Paars. 47.

Den blotte Lyst til at vide allehaande
Ting uden Hensyn paa Fornuftsammen-
hængen er kun Nysgjærrighed. jØrsf.21J.

61. det er upaatvivlelig af Nysgjerrig-

hed, at hendes kolde Øje flammer saa

stærkt i dette Øjeblik, og i Nysgjerrig-
hed, at hun saa hurtig river Brevet op.

Tops.I.61. et Opløb, enten det nu var en
Barnedaab eller en Begravelse, der hid-

lokkede Nysgerrigheden. Pow^.LP. VIII.48.
Dybere end Kritikken ligger i Georg Bran-
des Sind en mægtig Dannelseshunger, en
intellektuel Nysgerrighed, der aldrig bliver

træt. GeorgChri^ensen.Den litterære Kamp i

70'erne.(1912).6. nysgerrighed mættes al-

drig, se II. mætte 2.3. || i forb. m. en inf.,

især indledet med for ell. (nu kun) efter.
Holb.LSk.IV.6. (han) har havt Nysgierig-
hed at smage dem (o: oldenborrer). LTid.
1726.534. Nysgierrighed efter at vide,

hvem dette Fruentimmer kunde være.
Stampe.YI.227. Adalbert gik med af Nys-
gjerrighed for at see den dristige Sanger.
Hauch.1.226. -per, en. (især dial.; spøg.

ell. nedsæt.) nysgerrig person. Naa, hvad
fandtDu, Nysgjerrig-Peer ? CJ5erw/i.ZJ.^05.

Feilb.(u.iiysgierng). -prins, en. (l.br.)

d. s. „Hvem var det (o: visitkortet) fra?" —
„Ikke noget, du behøver at blande dig i.

Din Nysgærrig-Prins I" NThThoms. UF. 35.

nys-gift(et), part. adj. (nu næppe br.)

d. s. s. nygift, jeg seer et Par Nysgifte
nebbes i Selskaber. Tode. V.372. De fleeste

af dem som bortrykkedes, vare Børn, unge
og nysgiftede Folk. sa.ST.II.79. -gjort,
part. adj. (nu næppe br.) d.s.s. nygjort. dette
nys-giordte Mesterstyeke. Holb.Tyb.V.l.

CP ny-skabe, v. vbs. -else, -ning (s.d.).

(jf.-åsLnne, -formeg skabe, danne, frembringe
noget nyt; skabe (noget) fra ny af ell. paa
ny. *Alt nyskabes ved et Almagts-Bliv.
FrSchmidt.ND.ll. *Hellig-Aand ! . .

|
Leed

til det Høie Du os paa det Jævne,
|
Ny-

skab vort Hjerte og ophold vort Modi
Grundtv.SS.1.606. uden at ane om jeg i

det Øjeblik blot gentager Ord jeg har
hørt af andre, eller om jeg selv nyskaber
åein.Jesp.Sproget8Begyndel8e.(1903).9.Æm-
nerne er . . gærne de samme, og Digterne
nyskaber dem sjældent; de gentager hin-
anden hyppig. NMøll.VLiit.I1.212. || part.
nyskabende brugt som adj. En ikke ny-
skabende, men dygtig Kunstner er død.
DagNyh.Vil912.1.sp.6.^part.njska.ht brugt
som adj. den nyeskabte gode og fuldkomne
Yeråen. Holb.Ep.lII.399. *I Guds Billed
vi, nyskabte,

| Vise skal hvad Adam tabte.
Grundtv.SS.III.144. (han ejer) i rigt Maal
den primitive Undren — Evnen til at se med
nyskabte Ø\ne. Rode.R.138. jf.: *det høie

Mod,
I
Hvorved det er, som Jorden knap

vi rørte . . |
I Livets Friskhed havde det

sin Rod,
|
I Følelsen af Nyskabthedens

Fylde. PalM.V. 401. (sanddriverne) ligger
runde i al deres Nyskabthed. OlesenLøkk.
KB.64. GJ -sicabelse, en. (l.br.) d.s.s.

-skabning. Kristendommen (er) ikke . .

en Aabenbaring i kirkelig Forstand, ikke
en Nyskabelse eller en ny Begyndelse.

10 Brandes.III.520. CP -slcaber, en. nyska-
bende person. Kit Marlowe er Nyskaberen
af det engelske ^mgespil. Brandes.YIII.
34. O -skabning, en. (jf. -skabelse

j

det at nyskabe ell. hvad der er nyskabt. *Her-
rens Nyskabninger (Brors.107: nye Skab-
ninger), I som fik Mæle,

|
Kan i hans Lov-

sang ej øve jer nok. SalmEj.484.1. Orga-
nisationen af et Politivæsen, der kunde
vaage over sligt (o: den personlige sikker-

20 hed), hører til Enevældens Nyskabninger.
EHolm.DH.1660-1720.1.289. Helt kan ny-
skabning av ord og vendinger ikke sam-
menstilles med den . . folkelige digtning
av en vise. Jesp.M.33. Stedse utaalmodi-
gere vrisser Koen. Nyskabningen (o: den
nyfødte kalv) skal skynde sig at komme
til Yveret. Fleuron.EO.l 6. O -skLik, en.

(l.br.) nyopstaaet, nyindført skik. Moth.N86.
Bergens livlige Forbindelse med Udlandet

30 spredte tidligt Kundskaber og Fremskridt
til mangt et tilfældigt Sted langs Kysten.
Omvendt stængede Fjeldene urokkeligt
Nyskik ude fra Indlandet. TroeZsi.JJ.^0.
GSchutte.(AarbSkive.l921.27).
nys-kommen, part. adj. (nu ikke i

rigsspr.) d.s. s. nykommenl.Moth.N88. Holb.
Éh.1.572. Først naar Moder Birthe havde
dandset med den Nyskomne, var hun eller

han optagen i Kredsen. Thyreg.BB.Y.240.
40 Xys-kmd(t), et. se Nysekrud(t).

ny-skærvet, part. adj. (fagl.) om vej:

nylig belagt med skærver, den Lyd . . af en
Vogn paa en nyskærvet Vej. Jør^.ir.iiO.
AndNx.PE.1.230. -»Isiaet, part. adj. [-|Slå'

9t] (nu højtid, ell. dial. -slagen, -slaget [-|Sla--

q(a)n, -is'la-'qai] Moth.N87. Slange.ChrlY.
99. UnivBl.1.383. se ogs.ndf.; intk. -slsiget

ell. (1. br.) -slagent: Brandes.XI.270). (glda.

nyslagen) som lige ell. nylig er slaaet; især
50 i flg. anv.: 1) om afgrøde ell. mark. *De
havde ikke andet til Brudeseng

|
end Skov

og Mark og nyslagen Eng. DFU.II.nr.18.8.
den milde Aftenvind bar Duften af ny-
slaget Hø op til os. RGoldschmidt.EnKvinde-
historie.(1875).80. *Var hendes Brystkasse
ikke dyb og elastisk

|
som en Vidjekurv

fyldt med nyslaaet Kløver? jrJms.Di.55.
2) (jf. -møntet, -prægetj om mønt. Nyslagen
penge. Moth.N86. nyslagen Mynt. Slange.

60 ChrlY.99. nu næsten kun i forb. som skinne,
straale ell. være saa pæn, net ell. mild, glad
som en nyslaaet skilling (Pamela.II.
100. Kipling.Engelskmænd i Indien, (overs.

1906).338), tiøre (Budde.JF.38. Wied.S.

297) ell. (især) toskilling (s. d. samt u.

glad 1). 3) O billedl. anv. af bet. 2. Ud-
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tryk for nyslaaet Glæde. TroelsL.XI.ST.
Michel de Montaigne (1583-92) var glad
ved sit Adelskab, men det var temmelig
nyslaaet. NMøll.VLitt.IL562. Johannes V.
Jensens Tekst (er) som et Haglvejr af

rammende, nyslaaede Orå. Aarbog f. Bog-
venner.1920.126. jf. nybagt 2.2: ikke som
utrøstelig enkemand . . men som nyslået
ægtemand. NMøll.(Letterst.tid8kr.l918.512).

4) (^J') om vej: som lige, nylig er anlagt;

vist kun i formen nyslagen. *paa de ny-
slagne Veje . .

I
Der forvrides ingen Fod.

Grundtv.SS.y.81.
I. nyisle, v. ['nysla] eW.['nøsl8] (jf.skrive-

maaden nøsle. vAph.(1759). Leth. (1800).
Eostr.KG.1.9. ZakNiels.Ki.?. Gravl.AB.
133. jf. Feilb.). -ede. vbs. jf. Nysleri. {ænyd.
d.8., SV. dial. nosla, nt niisseln, nosseln;
til II. nysse ell. sideform til nusle; jf. II.

nysle samt mosle, mysle, II. nisse; dagl.,

især dial.) arbejde, sysle med smaatterier
ell. uden at faa noget rigtigt udrettet;

nusse; pusle; ogs.: gaa langsomt ell. gaa
omkring uden at have noget egentligt for-
maal; sjokke; tulle rundt; især i forb.

som nysle med noget, gaa og nysle
(med noget), nysle om(kring). *Der
havde han et lidet Skuur, | Han nysler i.

Reenb.n.426. *See saa du faaer Bispinden
fat,

I
Maaskee hun gaaer, og nysler,

| Med
Snese Fade at faae sat, j Og tusind andre
Sysler. Tychon.Vers.258. *jeg nysler lidt

omkring —
|
En Fattig, som De veed,

maa søge mange Ting. Ew.(1914).II.290.
*(jeg) mellem gamle Folianter nysler. ^a^r-
es.IV.61. det Pilleværk han sad og nys-
ede med. Grundtv.Saxo. 1.166. I et lige-
som jomfrueligt Løb nyslede (den gamle
hest) hen 2iåYe\en.Pont.EtEndeligt.(1904).9.
saa gik han hele Natten og nyslede, for
han bestilte ikke noget alligevel. J.ar6
Skive.1920.47. E8p.245. Rietz.474(skaansk).
Feilb. OrdbS.(Sjæll., Loll.-Falster). Mariane
gik . . og smaanøslede i Stuen . . med
en Lysepraas i en Froiit. Pont.Det store
8pøgelse.(1907).10.

II. nysle, v. fnøsle. FrGrundtv.LK.164.
OrdbS.(Sjæll.)). -ede. {ænyd. nøsle, nysle
(se ndf.); maaske egl. sa. ord som I. nysle,

jf.: Fædrene nyslede paa Skallen, fordi
de viste der laa en Kierne skiult i dend.
Kingo. JacobBirkerod. (1691). 153; jf. Nys-
Ung; dial) pille (modne) nødder ud af
haserne; hase {\)\ ogs.: pille (blomsten af)
plukkede bær, der skal syltes (OrdbS.(Sjæll.)).
Naar Hasselnødderne var gemt lidt, saa Ha-
sen kunde gaa af, sagde man, at de skulde
nysles. Halleby.228. Bietz.474 (skaansk).
jf.: der nysler så meget Korn af (o: der
falder mange kerner af kornet, der har lig-
get længe i laden). OrdbS.(Loll.-Falster).

iiysle-aj»:tis:, adj. [I] (nu næppe br.)
d.8. 8. -vorn. VSO. -gerning, en. [I] (jf.
-værk; nu næppe br.) om arbejde olgn. af
ringe vigtighed; smaatteri. Moth.N92. VSO.
-hoved, et. [I] ^i/'.Nuslehoved; især dial.)

30

f<

person, der nusser med noget, er langsom til

sit arbejde, ikke faar noget udrettet olgn.
naturligvis varer det alligevel syv lange
og syv brede, inden det gamle Nøsle-
hoved faar trukket Vognen ud.ZakNiels.
Ki.ll2. DagNyh.'V9l922.11.sp.l. Nysleri,
et. (dagl., især dial.) vbs. til I. nysle; ogs.
om arbejde olgn., man nusser med. Moth.
N92. VSO. den energiske Arbejder (var)

10 hensunket i det kjerneløse lærde Nysleri,
der forspilder al Production. Levin. (Flyve-
posten.'^lil851.1.sp.l). Hans eget haarde
Arbejde kunde ikke kue ham . . Men
Nysleriet i Tilgift, Bryderiet med Hus-
væsenet . . det var ved at tage Modet fra
hsim. PBMøU.BL.28. nysle-Torn, adj.
[I] (jf. -agtig; dial.) som altid gaar og nus-
ser med noget; som er tilbøjelig til nysleri.
VSO. Feilb. -Tærk, et. [I] (jf. -gerning;

20 dial.) arbejde, som man ingen vegne kommer
med. Feilb.

Ifysling, en. flt. -er. (ænyd. nys-, nøs-
ling; afl. af II. nysle; sml. dog ty. niisslein,
lille nød; nu næppe br.) (moden) nød (der
let lader sig pille af hasen). *l Toppen
Egernet . . |

Med Nysling i sin Mund, fra
Green paa anden sprsmg. LThura.Poet.61.
*brune Nyslinger af Hasen villig glide.
smst.66.

Xys-maal, et. (til II. Nys og II. Maal
(1); dial.) d. s. s. II. Nys. „Lad ikke noget
Menneske faa Nysmaal om det," sa' hun .

.

Og jeg loved at tie. Aakj.VF. 237. Feilb.
-malket« part. adj. (især dial.) d.s.s. ny-
malket, nysmalket Mælk er en Himmerigs
velsignet Ting . . baade for ond Mave og
æng Bryst. JPJac.L13. CReimer.NB.224.
Feilb.(u. nymalket^. -meldt, part. adj.
(nu næppe br.) d. s. s. -nævnt. Balle.Bib.l.

40 162. MR.1842.671.
ny-smurt, part. adj. som lige er smurt;

spec. (l.br.irigsspr.) i talem. som fare af sted,
som man var nysmurt ell. som et nysmurt
lyn, fare hurtigt af sted. Pol.'^^hWlO.S.
OrdbS.(Falster), -sne, en. (især jæg.) ny-
falden sne. Ved Nysne, for at Sporet ikke
skulde findes, begave (bjørnene) sig til det
rette Vinterleje, krøb deri, lod sig sne til.

Troel8L.L42. KnudRasm.MS.L87. (vinden)
50 spredte et lag af nysne tæt over alle

marker. AnkerLars. VS.366.

nys-nævnt, part. adj. (jf. -bemeldt
osv.) som er nævnt i det umiddelbart fore-
gaaende. MR.1837.92. Schand.TF.I.136.
-ommeldt, part. adj. (nu sj.) d.s.s. -om-
talt. Endnu en Liig- Steen af lige Be-
skaffenhed som nysomme\te.Thurah.B.162.
MR.1825.5. -omrørt, part.adj. (nu næppe
br.) d.s. Blich.(1920).XXin.77. -omtalt,

60 part. adj. (jf. -bemeldt osv.). som er omtalt i

det umiddelbart foregaaende. VSO.IV. N140.
TroelsL. HF. VIL 139. -omvendt, part.
adj. d.s.s. Jiyomvendt.Holb.Kh.l75. HjælpeO.
D&H.
^y'^V^oglis, adj. i forb. som nysprog-

lig linie, student(er-eksamen), om (stu-
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dent(er-elcsamen) efter) den af de tre afde-

linger (linier) af gymnasiet, hvor hoved-

vægten lægges paa sprogene dansk, engelsk,

tysk og fransk. LovNr.62'*/*1903.§3. Akad
Ugeblad.l913.69.sp.3.

I. nysse, v. ['nøsa] -ede. {omdannelse af
kysse; jf. III. Nys; barnespr.) d. s. s. kysse,

nyss (bruges) af ammer til smaa børn i

stedet for kyss som: nyss mig engang.
NvH.aven.0rth.128. Nej, Mama vil ikke
nysse ham (o: en lille dreng) — Mama
kan ikke li'e Kys, der smager af Snavs.
AGnudtzm.Det stille Vand.(1901).118. et Par
velvoksne Rundetaarne (o: to søslanger),

og med Snuderne sammen, foran Bougen,
— forstaar Del — De nøssede hinanden!
DagNyh.^Vil922.3.sp.3. jf. kysse 3: de
gamle Piletræer, hvis Grene hænge ned
over den spejlklare Flade, saa Bladene
kunne nysse de legende Vover. CMøll.FF.
122.

II. nysse, v. ['nysa, 'nøsa] -ede. {no.

dial. nyssa, nysja, pusle med smaat arbejde,

pille, plukke, isl. hnyssa, pusle om en, be-

skæftige sig med smaatterier; sideform til II.

nusse; jf. IV. Nys, I. nysle; dial.) d.s.s. II.

nusse 2. Hubertz.Ærø.(1834).250. Hva Faen
gaar du og nøsser etter, dit gamle Liv.
Det er Meningen Krogene skal sættes i

Dav, det ved du vel, Sjokkendorte. Gravl.
Vejrgabet. (1917). 15. Naar nogen gik og
drev over sit Arbejde og ingen Vej kom
med det, sagde man, de gik og nøssede.
SaUeby.228.

III. nysse, v. se II. nyse. Jfysse-
krad(t), et. se Nysekrud(t).
nysselig;, adj. ['nysali] {af uvis op-

rindelse; alm. følt og opfattet som spøg. om-
dannelse af nydelig; vel snarest til I. nysle,
II. nysse, jf. dog dial. nys

^ frisk, ny, ren
og pæn (Kværnd.), nyssen, glad, frisk

(Feilb. u. 2. nyssen 3^, nyssens, adv., nys-
seligt (smst.), nyster, nydelig, nysselig, oqs.

:

opvakt, livlig (Moth.N88. VSO.('jy.). MDL.
Feilb.), hvilke ord hører til II. ny; sml. end-
videre ty. dial. niitzlich, niizelich, niese-
lich ofl.i bet.: nydelig (se Grimm.Wb.VII.
1035)

II
talespr., nu lidt gldas. ell. dial. (Feilb.

OrdbS.(Sjæll.))) d. s. s. nydelig 2, men ofte
brugt med en kælende, spøgende ell. (under-
tiden) lidt ironisk bibet. 1) ^. s. s. nydelig 2.1.

Jeg gaaer og
spadserer med en syttenaars nysselig Pige
i Haven. Blich.(1920).X.165. *Hun er nys-
selig

I
Og kysselig

|
Paa Mund, Haand og

Arm.Winth.I.200. den lille Jernkræmmer-
datter I Et nysseligt Barn! Oversk.1.228. Ij

om dyr. de smaae nysselige Fugle. PAHeib.
8k.I.277. *Saa seer jeg igien disse rare
Dyr,

I

Disse nysselige Abekatter og Hy-
æner. 0ehl.SH.12. En af de nysseligste af
alle Papegøjer er Undulaten. BøvPJI.569.
II
om ting. Bagges.III.117. Hvor vel jeg er

tilmode, ved at see Alting saa nysseligt

om mig, og vide, hvorfra det kommer . .

behøver jeg vel ikke at sige ^ig.Bahb.E.Y.
258. „Det (o : stoffet til kejserens dragt) er
magnifiquel nysseligt, excellent!" gik det
fra Mund til Munå.HCAnd.V.11 5. *og er
der lidt for Pynteligt ved Gosserne dér
(o: i Sverige):

\
det kommer af de nysse-

lige Birketræ'r ! i2ic/i.Z.5. „Se en Gang,
er de (o: roserne) ikke smukke?" — „Jo

10 nysselige." Esm.II.209. 2) (i. s. s. nydelig 2.2.

dette Skovfogedhuus, der fører det nysse-
lige Navn: KnmpeåaL Blich.(1920).VI.151.
*Hvilken nysselig Stund! . .

|
Hvilken kys-

selig Mund. Heib,Poet.VIL356.
II
om væsen,

optræden, udtalelser olgn. ell. om færdigheder,
kunster (ell. produkter heraf), uendelig me-
gen Tak for Deres nysselige Brev. KM
Rahb.(Tilsk.l918.11.497). *en nysselig Ro-
man

I
Har jeg her i Trøjelommen. PiføW.

20 1.111. „Se, hvor nysselig han taler til

simple Mennesker," hviskede atter Ind-
sidderen. Schand.BS.434. „nu ser jeg først,

De har fremmede, kommer vi saa bare
ikke og forstyrrer?" — „Nej paa ingen
Maade — — Det var just nysseligt af

Dem at komme netop i Dag — — Det
er min Fødselsdag." ÆJsm.ZZ.i^. Det (o: at

male) er jo en meget nysselig Kunst, for

hvem der har lært den. HHostr.F.lO. jf.
30 nydelig 3: jeg kan adskillige nysselige

Historier om Dem allesammen, som nok
skal komme ud blandt Folk. Hostr.SpT.IV.
14. Xysselig^-hed, en. (sj.) d. s. s. Ny-
delighed 2; ogs. mere konkr., om noget, der
er nysseligt. VSO. Da den franske Revo-
lution . . forflyttede Samfundets Tyngde-
punkt . . til Bourgeoisiet, fødtes Borger-
skabets dramatiske Nysseligheder. Poi.V*
1933.11.sp.2.

I. Xyssen, et. se II. Nys.
II. nyssen eZZ.nyssens, adv. [inys9n(s)]

{ænyd. nyssens; afl. af VI. nys, sml. dan-
nelser som sagtens, altidens (u. altidj,

elle(r)sens, elsen(s) (u. ellers^, maaske-
sens (u. maaskej; nu næsten kun dial.,

jf.: „Talespr. plat." Levin.) d.s.s.YI, nys.
nyssen: Moth.NSS. ChrFlensb.DM.I.10.
det Glædelige, som Fader E. nyssen med-
delte Kjeresten. Blich. (1920). XXX. 210.

soden Vise, jeg sang nyssen, er just den
krsihsiteste.Bredahl.Vl.225. Feilb. OrdbS.
(SjælL). nyssens: Moth.N88. Reenb.II.
300. *nyssens lod jeg min Pibe tænde.
Bagges.IV.144. *Nyssens jeg fanged

| et
Glimt at se |

af hans brede Ryg. i)racAm.
VS. 49. Mads var nyssens kommen fra

Vestindien med sit fsirtø]. NMøll.H.17. Ordb
S.(Sjæll.,Fyn).

\\
„Du har vel nyeligen havt

Feberen?" spurgte den Gamle smilende.
60 „Den har forladt mig ganske nyssens,"

svarte den foregivne Patient. Tode.V.120.
Biehl.(Skuesp.III4.4). Det er mig . . som nu
nys s en kom fra den Persiske Søe-Havn.
KomQrønneg.1.177. Goldschm.lI.65. nu nys-
sens har de taget Løjtnant Kofods Gaard
fra hsim. AndNx.FD.19. see jer allevegne
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omkring, om der ingen kand luure paa
os, at det icke skal gaa os som ret
ny s s e n. Kom Grønneg. II. 266. Skuesp. V.

121.
II
for nyssen, d. s. s. for nys (se

VI. nys s^M/w.j. Moth.F287. vAph.(1764).

han sagde selv . . at han fornyssen havde
faaet Faderens Gaard i Fæste. Blich.(1920).

XXV1.2.

Ny-stad, en. (1. hr.) d.s.s. -by. den
gandske Nyestad (i Wismar) blev totaliter

ruineret. Borrebye.TF.412. Hi8tMKbh.2B.
111.235. -stifte, V. vbs. -else. stifte noget

nyt ell. stifte noget paa ny; spec. (jur.):

sætte et ophørt retsforhold i virksomhed igen

;

næsten kun som vbs. ell. i part. nystiftet

brugt som adj. Det er mig . . en sand
Glæde . . at hilse det nystiftede Selskab.

Orundtv. Dansk.I.561. Det bliver . . ved
Præklusion, ligesom ved Forældelse, af

Vigtighed at afgjøre, naar en Ret kan
siges at være stiftet, og en Nystiftelse .

.

der ligger efter de angivne Tidspunkter,
vil udelukke den nystiftede Ret fra Præ-
klusion. Xassen.^0.^880. den i Følge Fik-
tionen tidligere existerende, men efter

korrekt Opfattelse nystiftede Panteret.
EMøller.Dækningsadgang.(1892).165.
Xys-tobak, -nrt, en. se Nyse-tobak,

-urt.

CP Jfy-syn, et. (jf. -se ; 1. br.) det at se

noget nyt ell. ukendt; ny opfattelse, nyt syn
paa noget, det voksende Nysyn paa Bibel-
ordene. TroelsL.XIV.40. Denne Gang vil

jeg forlade min Boplads og søge mig
Nysyn i en fremmed Een. KnudRasm.
MS.II.23. -sølv, et. 07- Kunstsølv; især
guldsm.) legering af nikkel, kobber og zink.

KancSkr.^/9l835. Hun (o: et raadyr) har
et Halsbaand— beslaaet med Nysølv. Gjel.

M.147. Christ. Kemi. 142. || hertil: Nysølv-
blik (o: nysølv, udvalset til blik. OpfB.^II.
236), Nysølv(s).fabrik(ation), -fabrikant ofl.

Jfyt, subst. se u. II. ny 1, 4.1-2.

Xytaar, et. ['nyd|å-V] (nu især dial,
til dels højtid, ell. gldgs. fiyaar. Moth.N84.
Eolb.Paars.202. Grundtv.SS.III.87. OMøll.
GK.IO. FrGrundtv.LK.69. Feilb. OrdbS.
(Sjæll). jf.: „Nyaar siges sUm.*^ Levin.),
i hest. anv. i alm. d. s. {glda. nytaar, nyaar
(se u. Nytaars-aften, -dag, -gavej, sv. nyår,
eng. newyear, ty. neujahr, mnt. niejar; jf.
det nye aar u. II. ny 1)

O i^y^j forestaaende kalenderaar ell.

et nyt kalenderaars begyndelse, spec.
dets første dag (døgn). Hvis man vilde
forflytte Nyt-Aar til Paaske, skulde jeg
være gandske villig til at følge Strømmen.
Holb.Ep.III.279. Aldrig har noget Nytaar
været saa fattigt paa Nyt. JSneed.III.58.
1 Dag, da det er Nyaar, bliver han ikke
god at faae fat paa saa tidlig. Skuesp.IX.
226. *Med Sang og Klang i høien Sky

|

Vort Nytaar vi begynde 1 Grundtv.SS.1.266.
Velkommen Nyaar (SalmHj.390.1: Nyt-
aarj og velkommen heri Grundtv.SS.lIL
76. Om otte Dage have vi Nytaar. MO.

De to sidste Sange i Hæftet er viede Nyt-
kret. Blaum.Sk.l07. || efter præp. Den før-
ste Dag i Nyt Aar. Pflug.DP.761. i fierde
Uge efter Nyt-Aaret indfaldte de Norske .

.

i Skærdalen. (SZaw^e.C/irJr.i504. Jeg troer
I Folk ere galne, er det nu Tid at komme
med Regninger. Vi have jo længe til Nyt
AdiV.Wiwet.D.5. til Nyaar skal (skatterne)
alle het2\es.Blich.(1920).XXXL32. Søndag

10 efter Nyaar. OMøll.GK.65. || m. henblik paa
den skik ved begyndelsen af et nyt aar at
ønske hinanden held og lykke i dette aar.
(ønske nogen) (et) glædeligt, godt
ell. (nu ikke i rigsspr.) lyksaligt (se u.
lyksalig 2^ nytaar. de Feil, ved hvilke
vi selv hindre os fra at opnaae det, som
vi alle paa denne Tid ønske hinanden:
Et glædeligt Nytaar. JSneed.III.3. Jeg øn-
sker Madamen et glædeligt Nytaar. Skuesp.

20 IX.219. *Det er en gammel Skik — og
meget kjøn tillige —

|
Til Hver, Man seer

den første Januar, at sige:
|
„Et glædeligt

'i^ytaiSiTl'' Blich.(1920).XIX.174. Gud give
jer en glædelig Jul og et godt Nyaar.
FrGrundtv.LK.69. glædelig jul og godt
nytaar! j se ogs. u. glædelig 1. gratulere
(se u. gratulerey ell. (nu næppe br.) ønske
(vAph.(1759)) ny tSLSLT. \\ skyde (sj. blæse.
Eauch.VIII.439. spille, se ndf.) nytaar

30 ind, (jf. ind Q.i) hilse det nye aars komme
med skydning, afbrænding af fyrværkeri-
sager olgn. (henholdsvis musik). Moth.N84.
Der blev skudt Nytaar ind af de unge
Karle og spillet Nytaar ind af omvan-
kende Landsbyspillemænd.Iw^.ievne<.J.85.
„Pjaf I" der skøde de Nytaar ind; det var
Nytaarsaften.jffC^nfi. VIL146. TroelsL.VII.
36. I Nyaar skød man Nyaar ind. Sjæll
Bond.153.

40 2) (nu lidtgldgs.) drikkepenge, grati-
ale, der gives ved nytaarstid, som
nytaarsgave. Hvor stort var dit Nyt-
aar?FiSO. || i forb.som faa, give, bede
om nytaar. Moth.N84. (han) har at be-
tale Nytaar til Tjenestekarl eller Pige, Sko-
mager og Skræderdrenge,Vægtere, Brand-
folk, og denne Skare af Mennesker, som
med eller uden Grund, vandrer omkring
for at trygle om Nytaar. Pewia.I8iO.5i5.

50 Kom i Morgen, skal Du faae Nytaar I jeg
kaster Skillinger og Dalere i (jrams. ^u
And.Vn.l47. Kierk.Vl.225. Her for nylig
kom der to Skraldemænd og skulde have
Nyt2i2Lt.PoVlil930.13.8p.3. jf.: Mængde af

fornemme Folk af første Rang, men flere

af Skielmer, som (i trængslen ved nytaars-
tid) søge at stiæle Nyt-Aar, hvorfor og
allevegne findis Vagt til Soucours i for-

nøden milddlde.Klevenf.BJ.lW. \\ i forb.
60 som faa, give (en) noget i nytaar. give
En 10 Kroner i Nytaar. S&B.
Nytaarsi-, i ssgr. ["nydårs-] i ssgr.'ne

Nytaars-aften, -dag, -morgen, -nat ofte m.
lige stærkt tryk paa de to led ['nydårs'afd(9)n
osv.] ell. m. hovedtryk paa sidste led [nydårs-
'afd(8)n osv.] (nu især dial. (se Feilb.) Ny-
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aars-j. af Nytaar 1 , fx. (foruden de ndf.
medtagne) Nytaars-besøg, -gilde, -gratula-

tion, -lykønskning, -messe, -opgørelse,
-prædiken, -revu, -stemning, -uge, -visit.

-aften. en. (glda. nyytaars Sifften(DMag.
1,367)) (kalender)aarets sidste aften (da det

nye aar begynder kl. 12; om overtro knyttet

til denne aften se Thiele.IILl62/f. Feilh.II.

707ff.). Kong Svend giorde engang et

Giæstebud paa en Nye-Aars Aften udi i"o

Roskild. Holb. DH. 1. 180. Nytaars Aften
giorde den Russiske Minister . . et meget
stort BslIL Langebek.Breve.26. HCAnd.VI.
35. De unge Karle i Keldby var ude
Nytaarsaften og slaa Potter paa Dørene
efter gammel Skik. JVJens.NÉ.95. Over-
gangen fra det svundne Aar til det kom-
mende, Nytaarsaften, vil de Fleste helst
tilbringe sammen med deres Nærmeste.
EGad.TT.29.

\\
(nu næppe br.:) i Italien 20

haves (den skik) at forbrende om Nyt-
aars- Aften Laurbær og andre grønne
Giøne.LTid. 1725. 236. || lille nytaars-
aften, (jf. III. lille 3.2; sj.) aftenen før
nytaarsaften. ChKjerulf.GTJ.216. || ordspr.

„renlighed er en god ting," sagde kællin-
gen, hun vendte sin særk nytaarsaften,
se I. Kælling 1.4. -aftens-da^, en. (1. br.)

(kalender)aarets sidste dag. Feilb. -blasi,
et. i forb.mit løftes nytaarsblus brugt 30

af Kierk. m. hentydning til Heib.s løfte om,
hvad fremtidige udgaver af aarbogen („nyt-
aarsgaven") TJrania skulde bringe (se Éeib.
Intel.IV.231/f.). Hver Enkelt . . behøver
ikke at . . lade Æra og Epoche begynde
med sin Bog, end mindre med sit Løftes
'i^ytaars-Blus. Kierk. IV.2 79. herefter: Jeg
vil ikke blænde Dem med mit Løftes
Nytaarsblus. B'osfr.S'pr.JJ. 5. -dag, en.
(glda. ny(t)aars dagh) den første dag i det nye 40

(kalender)aar. mange retirerede sig til

Bierge og udi Huuler for uformerket i

deres Horn at indblæse Jødernes Nye-
AsiTS-Bsig. Holb. JH. 11.654. Fra min tid-

ligste Barndom havde jeg den Forestil-
ling, at saaledes som det gik os Nytaars-
dag, vilde det gaae os hele Aaret. HCAnd.
XT.54. Glem ikke Nytaarsdag at aflægge
et Besøg hos de Ældre i Slægten. ÆJGa^.
TT.29. billedl: *Vintren er forbi! | Den 50

aabne Himmel . . | Paa Vaarens Nytaars-
dag sin Glands fornyer. Hrz.D.1.93. \\ an-
den nytaarsdag, (1. br.) dagen efter nyt-
aarsdag. Slange. ChrlV. 82. Thorsen.Afh.

III.200. -fest, en. fest (isærifolke- ell. fa-
miliefest) ved nytaar (i anl. af det nye aars
komme). In Martio falder (kinesernes) Nyt-
Aars-Fest. Pflug.DP.549. Nyårsfesten . . er
en sand glædeshøjtid for Perserne. HRas-
mussen.Studier overHåflz.(1892).25. -gave, 60

en. (5'Wa.nyaars gawæ.-j/. -present, -skænk
Mwf Julegave) gave, der gives i anl. af nyt-
aar; især om gaver til venner, slægtninge
ell. (nu oftest) underordnede, tjenende per-
soner olgn. (jf. Nytaar 2); (dial.) uegl., om
karl, der ved legestuen i julen tildeles en pige,

som bliver hans gadelam (se Feilb.). Jeg tak-
ker Skole-Mester paa mine Børens Vegne.
Jeg seer at I anvender Flid paa dem, I skal
have en raisonabel Nyt-Aars-Gave. ifoZ6.

Jul.l2sc. den der modtager en Nytaars-
gave af en barnløs Mand . . vil (selv) blive
barnløs. JFJms.OM. 97. billedl.: *den høie
Giæst . . steg til lave Hytter ned, | Med
Nytaars-Gaver: Fryd og Fred I Grundtv.
SS.I.391. (jf ndf. 1. 19 ff.) om nytaarsvers:
*Min kiære Ven I

|
Tag denne Nye-Aars

Gave,
I
Utidig Frugt af ledig Pen, | Fra

Spare-Timers Have. Becn 6. ii.l7i. faa,
forære, give en noget i ell. (nu næppe
br.) til nytaarsgave: Hans Majestæt for-

ærede Kiøbenhafns høye Skole med et

skiønt Bibliotheke til en Nyt-Aars-Gave.
Slange.ChrIV.217. Mall.SgH.20. postbudet
fik to kroner i nytaarsgave

i || om ell. (især)

som titel paa en (omkring nytaar udkom-
mende) samling litterære smaating (digte,

noveller olgn.) af en ell. flere forfattere.

Samling af hidtil utrykte Poesier. Nytaars-
gave i7S2. (bogtitel.1782). Hauch. V11.426.
jeg holder meget af at være et Par Maa-
neder forud, ligesom de tydske Nytaars-
gaver, der ere gamle, naar det er Nytaar.
HCAnd. IV. 254. Nytaarsgave til danske
Kvinder, (bogtitel.1883). -gratulant, en.

person, der indfinder sig for at ønske glæde-
ligt nytaar. Kierk.XIII.422. PoVlil924.10.
sp.l. -hilsien, en. hilsen, der sendes i anl. af
aarsskiftet (med ønsket om glædeligt nytaar).
S&£. -kort, et. (post)kort med skrevet ell.

trykt nytaarshilsen. Jule- og Nytaarskort
bruges i stedse stigende Grad, til stør-

ste Besvær for Postvæsenet. Æ/6?ar!.Tr.^ .9.

Buchh.S.301. -kur, en. kur, som en stats

overhoved giver i anl.af aarsskiftet.HjælpeO.
DagNyh.^/il913.1.sp.3. -lajer, pi. løjer,

der drives ved nytaarstid (især: nytaarsaf-
ten). Er ikke Nytaarsløjerne og Gade-
drengestregerne dyrt nok betalt med 5-6

Menneskers Liv og Førlighed? i^a^A^?/'^.

Viil913.Till.3.sp.4. ,?/. w. Julespøg, -mor-
gen, en nytaarsdags morgen. *Atter sti-

ger Nyaars-Morgen
|
Ung af Evighedens

8kiøå.Oehl.XX.210. *Det ringed efter

hellig Skik, | Det var en Nyaarsmorgen.
Grundtv.PS. III. 197. Jeg var for nogle
Aar siden til Froprædiken Nytaarsmorgen.
Schand.F.183. -nat, en. natten til nytaars-
dag. Det er en gammel Tro om Nyaars-
nat, at alle det tilkommende Aars Hæn-
delser lade sig i den forbilledlig til Syne.
Grundtv.PS.1.292. Feilb. -ny, et. første

nymaane efter nytaar ell. helligtrekongersdag

;

ofte i forb. nytaarsnyet tændfes (er

tændt). Moth.N85. *Timen er for Haan-
den,

I
Og Nyaars-Nyet tændt. Grundtv.

PS.V.55. Saaledes kastede vore Mødre
Psalmer op i Nytaarsny, og deres Døttre
lagde Kort op, for i den tilfældige Blan-
ding at finde Bekræftelse paa et lønligt

Ønske. Blich.(1920).XX.126. hun havde.,
givet ham den smukke Psalmebog; og da

XV. Rentrykt »/e 1983
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første Gang derefter Nytaarsny tændtes
(slog han) op i Bogen.HCAnd.VIII.éT.
HaUehy.213. Feilb. -present, en. (L br.)

d. s. s. -gave. Blomsterne skulle været en
Nytaars Present til Prindsen./Sfet^esp.IZ.
321. -resnins, en. (jf. -vers 2) regning

(især: for det forløbne aar), der udsendes i

begyndelsen af det nye aar. Srz.XI.302.
Drachm.UD.49. -salme, en. (jf. -sang;
salme, beregnet til at synges ved nytaarstid.

JFriis.103. Grundtv.SS.1.55. -sang;, en.

(jf. -salme; sang, beregnet til at synges ved

nytaarstid. Grundtv.SS.L394. Lemb.D.29.
-skyden ell. -skydning: (Saaby.''), en.

det at skyde nytaar ind. De Farligheder .

.

som Nye-Aars Skyden fører med sig. PI.

(Kvartudg.) "/12 1 792. Anordn. ""VilSe9. §2.
-skænk, en. spec. (nu 1. br.) d. s. s. -gave.
*Med Nyt-Aars Skienk opretter hånd (o:

en svag ægtemand)
j Hvad hånd i Sengen

glemmer. Helt.Poet.124. Hrz.D.1.96. -sol,
en. (poet.). *Mangt et Øje har sig lukket,

|

Siden sidste Nytaarssol.iSaimI?j.59.^. *Svøbt
i dunkle Vintertåger stiger

|
Hver en

Nyårssol på Himlen frem. PWorm.Vaar og
Høst.(1874).99. -tid, en. 1) tiden omkring
nytaar; nu især i forb.xed nytaarstid.
*V'elkommen hid,

| I søde Jesu Navn,
|

Du Nytaars Tid. Kingo.338. ei alene paa
Nytaarstider, men det hele Aar igiennem.
Gram.Breve.135. Slange. ChrlV.649. 2) (sj.)

billedl, om den nyere tid (se u. 11. ny 2.6;;

nytid. Grundtv.PS. ¥1.617. -Ters, et. 1)

fj/". -ønske 2; nu 1. br.) vers, der indeholder
nytaarsønsker (især beregnet til at sendes
som nytaarshilsen). Moth.N85. Wiwet.D.72.
*Et Nytaarsvers paa Vandet flyder,

|
Og

lavest Rang blandt Digte nyder. Heib.Poet.
IK.357. Hostr.(Studenterkom.94). 2) (dagl,
spøg.) nytaarsregning. Neppe har han kiøbt
sig ud fra Terminen, førend de saakaldte
Nytaarsvers begynde at bestorme hans
jyørre. Rahb.Tilsk.1793.3. Veed Fru Bitter-
mandel ikke, at Skrædderregninger kaldes
Kjærlighedsbreve og Nytaarsvers. Heib.
Poet.VI.72. PoUVi^WlO.e. -iønske, et. 1)
ønske om fremgang, held, lykke for en i det

nye aar (især fremsat som nytaarshilsen).
Moth.N85. Holb.NP.Alv. et eneste lille

Nytaars-Ønske, som er ægte, (kan) være
os . . dyrebart. Grundtv.Dansk.il1.2. 2) (nu
næppe br.) d. s. s. -vers 1. give 6 Skilling
for et Ark Nytaarsønsker. 7(50.
ny-testamentlig;, adj. (mods. gam-

meltestamentlig; CP ell. teol.) som hører
til, findes i, stemmer med det nye testa-
mente. S<&B. (spøg.:) Han vandkæmmede
sit Haar og redte det nytestamentligt op
over Hovedet. JVJens.HF.llO. -tid, en.

(jf. II. ny 2.5-6; dels (især (D) om tid, der er
præget af noget nyt, fremskridt olgn.; ny (og
bedre) tid; dels (især fagl, fx. hist., geol.)
om en udviklings, en periodes sidste afsnit,
især set fra et nutidsstandpunkt, fx. om det
(hidtil) sidste afsnit af verdens ell. menne-
skenes, kulturens historie (den nyere ell. nyeste

tid), det er et Spørgsmaal, om Beundrin-
gen for den antike Statue er et naturligt
Produkt hos os „Nytidens" Mennesker.
Goldschm.III.203. (Valdemar Atterdag)
træder . . ind i Række med Nytidens Be-
budere i andre af Evropas Stater. KrErsl.
DM.15. med Holbergs Komedier indle-
dedes en Nytid i dansk Litteratur. iV^t/s^røw^t.

(Skuepl.5). der var en større Nytid i Vente,
lp Hun følte det dirre i Luften med nye Tan-

ker, nye Former og nye Levevilkaar for
Folk baade i Borg og Hytte. Strange.P.II.
129. (jf. Nutid 1 slutn.; geol.:) først efter

hele Istidens Slutning ved Nytidens Be-
gyndelse, kan man tale om, at Danmark var
blevet til i egentlig geografisk Forstand.
Frem.DN.l.

||
^'en. nytids brugt som adj.

ell. 1. led af ssgr. En nytids Skribent. vAph.
B0.198. Landsbybørnene. Nytids-Roman.

20 Ing.(bogtitel.l852). *Hil dig, vor Moders
Øjesten (o: Sønderjylland), i Nytids-Mor-
genrøde I Pont.(FædrelSange.l68).

t Wyt-kræmmer, en. {jf.holl.meuws-
kramer; til Nyt, se u. II. ny 4.2) d. s. s. Ny-
hedskræmmer. Rahb.Tilsk.1794.237.
ny-troende, part. adj. (sj.) som er ny

i troen, nyomvendt. vAph.(1764). Molb.HO.
-tryk, et. (fagl.) (nyt) optryk af ældre
værk, afhandling, frimærke olgn. Fedders.

30 S.11.151.

Xytsgerrig-hed, en. se Nysgerrig-
hed.

I. Xytte, en. ['nøda] Høysg.Anh.23. fit.

(nu næppe br.) -r (Ilolb.MTkr.485. LTid.
1723.277. JSneed.II.155). {ænyd.nyiie (fk.
og intk.), glda. nyttæ (2Mos.27.3(GldaBib.).
Lucid.32), nythiæ, nutte, nyt, æda.nyti,
nytiæ, fsv. nyt (f.), nytta (f.), nytte (n.),

isl. nyti (f.), oldn. nyt, f. (gen. nytjar;, mnt.
o nutte, oht. nuzzi (nht. nutzen;, oeng. nytt
(om de nordiske formers indbyrdes forhold se

APhS.IV.82; /ormen Nytte maaskepaavirket
fra mnt.); besl. m. nyde; jf. II. nytte, nyttig)

1) det at anvende, bruge, benytte
noget (og have fordel, gavn deraf) ell. (mere
konkr.) udbytte, indtægt ved anvendelsen,
brugen af noget. 1.1) (nu kun m. overgang
til bet.2) i al alm. At en Fæstebonde, af

den ham fæstede Gaard, haver den ålmin-
' D delige Nytte og Brug . . derom er aldeles

ingen Tvivl. Nørreg.Privatr.III.224. Usus-
fructus er den Ret, som en Person haver
til, af en Andens Ting, at hæve al Nytte,
Brug og lndkomst.smst.il.393. Det kan
nok Komme til Nytte (o : er brugbart, lader

sig anvende). VSO. 1.2) {jf. lign. anv. paa
oldn., ty. osv., se MM.1926.123; dial.) om
mælk( e-ydelse) af ko olgn. *Vil nogen tage
din (o: kviens) 'Nytte.NordsjællF.III.60. Na-

60 turensV.1925.132. jf.Mau.6986.
2) (j/. Gavnl, 3-4; det, at noget rum-

mer ell. medfører fordele, især af prak-
tisk art (ved sin brugbarhed, anvendelighed
til et ell. andet formaal); egenskab (ved no-
get) ell. virkning , resultat, frugt (af
noget), som er af fordelagtig

,
gavnlig
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a7't (især: af praktisk betydning og værdi).

2.1) i al alm.; ofte i forb. m. gen. ell. præp.
af til angivelse af, hvad der rummer ell. med-
fører gavn. Hvor godset bliver meget, ere
mange, som det æde; hvad for nytte (1871

:

Fordeel> er der da for dem, som det eye,

uden at deres øyne see derpaaPPræd.d.
10(Chr. VI). Nytten af Studeringer. Høysg.
S.106. Dattel- eller Palm-Træet, hvilket,

som Plutarchus vidner, giver saa mange
Nytter af sig, som der ere Dage i Aaret.
JFaulli. Urte-Bog.(l 761).Fort.lO. *En Konge
Venskab kun paa Grund af Nøtten skat-

ter. iV^ord^rMw.Zar.^5. den sneverhiertede
Synsmaade . . bestemmer Tingenes Vær-
die kun efter den umiddelbare Nytte, de
kunne hnnge.Mynst.Frb.9. || m. gen. ell.

poss. pron., der betegner den, for hvem noget
medfører fordel ell. gavn: (ens) bedste, jeg
har ellers et Forslag at giøre for dig, som
er baade for din og min Herres nytte.
Holb.llJ.1.7. Ligesom Mandatum egent-
lig haver Mandantens Nytte og Gavn til

Hensigt, saaledes haver og Depositum
Deponentens Nytte og Gavn til Hensigt.
Nørreg.Privatr.III.203. jf. egen nytte
u. Egennytte. 2.2) i faste forb. som obj.

for verbum. || CP drage nytte af, ud-
nytte. S&B. der (er ikke) gjort noget al-

vorligt for at drage Nytte af den saa lo-

vende Rigdomskilde. NaturensV. 1912. 371.

II
gøre nytte, være til gavn; gøre gavn;

være nyttig. *De Gravhøie skulde Fanden
flytte!

I
De staae her og giør ikke den

mindste Nytte. Oehl.SH.6. *Hvi skriver
nu en sand Poet?

| Af Iver for Humani-
tet,

I
For vor Moral at understøtte,

|
I

Korthed: for at giøre Nytte. sms^45. en
skjult Viisdom og en usynlig Skat, hvad
Nytte (Chr.VI: gavn^ gjøre de begge?
Sir.41.18.

II
have (sin) nytte, (nu næppe

br.) d. s. 8. gøre nytte. Imidlertiid har en
Tabeli og en Beenrad sin Nytte. Høysg.S.
a6r. disse Maaner havde en stor Nytte
for os. 0rst.VII.129. Vandet har medicinsk
Nytte for Udslet og for Svindsot. Gierleiv.

Italien.II.(1807).154. Man kaldte nu Geerts
Drab et heldigt og dumdristigt Foreta-
fende, der kunde have sin Nytte. Ing.PO.
1.170. have nytte af, have fordel, gavn

af. det var dog vor eeneste Søn, og hvor
taabelig han var, havde vi dog Nytte af
ham i vort Arbeide. Holb.Pant8.III.7. jeg
har haft megen nytte af bogen l 2.3) i faste
forb. m.præp.

||
(være) af nytte, (nul. br.)

(være) nyttig. Det er taabeligt at bære en
Castors Hat . . en Straaehat var af samme
Nytte. Holb.Kandst.V. 3. det vil være af
nytte at betragte (lydforholdene) noget
mere fra den historiske side. VilhThoms.
Afh. 11.69.

II
med nytte, (nu næppe br.)

med udbytte, fordel. Imod en stærk Piine
i Underlivet . . gav Hr. R. med stor Nytte
Manna og Mandelolie. Tode.ST.11.78. en
Mand, der vilde rejse med Nytte, burde
først kjende sit eget Fædreneland. PAITeift.

V8.158. Ing.EM.IIl.7. || til nytte, saa-
ledes at det medfører fordel, udbytte ell. gavn;
ogs. (dial.): dygtigt; godt; til gavns (Feilb.).

det er til nytte. Moth.N92. Det bekiendte
Kinder-Pulver med Rahbarber, kan og
gives til Nytte. BGBaumgarten.Lægebog for
Mødre.(1789).107. Man forstaaer noget til

Nytte, naar Kundskaben er tienlig enten
for En selv eller for Andre. PEMUII.H08.

10 nu især i forb. som til ens nytte, til ingen
nytte olgn., til gavn, fordel for en (ingen),
(gælden er stiftet af hustru ell. barn) til fæl-
lis Nytte og Uomgængelig Fornødenhed.
DL.5—1—13. vidne for Herren, at de ikke
kives om Ord, hvilket er til ingen Nytte.
2Tim.2.14. ved Canaler at forene Have
og Floder til Handelens Nytte. Holb.Ep.
V^.26. hvorfor ligger her en heel Qva-
dratmiil til ingen Verdens Nytte? Blich.

20 (1920).XXni.l50. A-B-C-Bog . . til Ære,
Nytte og Fornøielse for den unge Grundt-
vig. Ifei6.Pros.Z.5. til hvad Nytte er det,
at samle Segl af Tobakskarduser?flr2:.7.
51. Feilb. føre (gøre. Moth.N92. MO.)
sig noget til nytte, (nu sj.) drage fordel,

nytte af; benytte sig af. den Bog haver
jeg læset sexten gange, ja sexten gange
til, og ført mig den til Nytte udi adskil-
lige Kriger. Holb.Tyb.ILl. *Det skal jeg

30 ogsaa al min Tiid
| Mig føre ret til Nytte.

Brors.28. Jeg skal føre mig Advarselen
til Nytte.Wand.(Skuesp.IV.39). Skulde man
troet, at en Mand som . . Skovrideren,
vilde føre sig sin Herres Svaghed til Nytte?
HFEW.JF.IL108. komme en til nytte,
blive til fordel, gavn for en. (et) kostbart
Document, som vel engang i Tiden skal
komme mig til Nytte. Heib.Poet. VI.68. lad
mig dog vide, hvad De har at udsætte

40 derpaa (o: paa portrætet). Maaskee kan
Deres Bemærkninger endnu komme mig
til Nytte.8mst.VII.144. S&B. || uden nytte,
(1. br.) unyttigt; forgæves, jeg haver . . for-
tæret min Kraft for Intet og uden Nytte
(Chr.VI: ioTi2enge\\geii).Es.49.4. Denne
Grundsætning var mig ubehagelig . . jeg
søgte at bekæmpe den, men uden Nytte.
EdvLehm.(DTidsskr.1899.123).

II. nytte, v. ['nøda] Høysg.AQ.Fort.Sr.
50 -ede. vbs. (nu ikke i rigsspr.) -else (OecMag.

11.319. jf Feilb.). (æda. nyttiæ, nyttæ (se

Brøndum-Nielsen. G Q. 11.388) ; svarende til

oldn. nytja ell. laant (paavirket) fra mnt.
nutten (nht. niitzen^, jf. ogs. oldn. nyta,
bruge osv.; beal. m. nyde; jf. I. Nytte, be-
nytte)

1) (i rigsspr. kun O (nu især hos sprog-

rensende forfattere); jf. Feilb.) anvende,
benytte, bruge (saaledes at man har ud-

60 bytte, fordel ell. gavn deraf). 1.1) i alm.
trans, anv.; dels m. særlig tanke paa det ud-
bytte, den fordel, man tilsigter ell. opnaar
ved brugen af noget: drage nytte af; ud-
nytte; dels om selve anvendelsen, brugen af
noget til et bestemt formaal (angivet ved
præp. til^; betjene sig af; anvende;

6*
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bruge. || m. h. t. hjælpemiddel, redskab, ma-
teriale, (litterært osv.) stof olgn. (solskiven)

blev . . u-efterretliff, efterdi den var stil-

let efter Siciliens Clima: Ikke at tale om,
at den saavel som alle andre Soelskiver

ikke kunde nyttes, uden naar Solen skin-

nede. Eolb.Ep.IV.460. Ret til at nytte og
bruge den deponerte Ting. Nørreg.Privatr.

III.203. Naar Sviinet slagtes, nyttes alt.

Intet af Indvoldene kastes bort. Viborg.S.5.

*Han (o: gud) farer paa den lette Sky,
|

Og nytter Vejrets Vinge. Grundtv.SS.lII.
272. Landevejen var ikke helt færdig
endnu, men blev dog nyttet af Rejsende.
Thyreg.UdvFort.1.190. selve Materialet (er)

nyttet med megenKTitik.MBubin.MB.179.

II
m. h. t. et gode (af økonomisk ell. anden

art), en fordel olgn. (Pompejus) hafde, effter

Cæsaris egen Bekiendelse, giort Ende paa
Krigen, dersom hånd hafde vist at nytte
Victorien saa vel, som hånd viste at vinde.
Holb.Intr.1.101. Privilegia eller jura rea-

lia ere de, som hefte ved en vis Eiendom
eller Jordegods, og . . kan bruges og nyttes
af dets Eier allene.5^aw2_pe.7i.^i^. *Hans
ædle Tilbud nytte vi med Glæde. i^aM.
Tord.28. *sit Laan | At nytte, saa med
Renter atter freidig han

| Gienhænde kan
det Giveren. Oehl.L. 1.269. (paa højskolen

er der) ikke megen Tid til Hjemme-Ar-
bejde, for dem, som vil nytte al Lærernes
Hjælp. Schrøder.F.l 99. Han vidste . . hvor-
ledes Svagheder skulde nyttes. Fridericia.
(BiogrLex.XV.376). Kristian III nyttede
sin Magtstilling til at reformere Lenssty-
ret. O^osen.FH. II. i 78.

II
m. h. t. (gunstig)

lejlighed ell. tid. Terner have forglemt at

lukke Døren. Ragnvald besluttede at nytte
Leiligheden. Oehl.HrS.361. det er egenlig
Damernes korte Philosophi, at man skal
nytte Øieblikket, eller „smede, mens Jer-
net er varmt". Grundtv.BrS.221, hun nyt-
tede den (o: tiden) til Andagt. Blich.(1920).
XXIV.115. En ordentlig Bi dovner ikke,
men . . nytter Tiden. CEw.Æ.P.23.

\\ m. h. t.

levende væsner, hvad er det at regne for
Alder? En Piige kand man nytte indtil

hun er bO. Asir.Holb.Stu.1.2. Senere blev
Løven ogsaa fangen for at nyttes ved
Dyrekampene. NCBom.Læsebog.^II. (1888).
229. især til Krigene i det fjerne Italien
nyttedes næsten alene Vassalopbuddet. Kr
Ersl. Oversigt o.Middelalderen8Hist.l.(1891).
86. m. h. t. forfatter(s værk): Man maae
lempe sig efter Almuens Smag for at
blive læst og hørt og nyttetl JohsBoye.
H.viii. 1.2) (sj.) re/l., i forb. nytte sig
af, benytte; benytte sig af. han nyttede
sig af den almindelige Overraskelse. Reid.
Den gule Ulv.(overs.l904).169. mest af det,
han nytter sig af, har han hentet sig fra
Stranden. ThitJens.AB.103. 1.3) i forb. m.
adv.

II t nytte noget af, (jf. afnytte)
bruge noget, til det er udnyttet ell. opslidt.

Nytte sine klæder SLi.Moth.N93. \\ nytte
u d

,
(sj.) benytte sig af; udnytte. *nævn da

din Pris I | . . Du skruer den vel som en
Kræmmer ivejret,

| nyttende ud min For-
legenhed. Drachm.YS.136.

2) være til fordel, gavn, nytte; gøre gavn;
gavne; oftest i forb. m. størrelsesbestemmelse

(fx. et pron. i intk.) ell. nægtelse. 2.1) (nu
1. br.) om levende væsner, især personer. Det
er enhvers Pligt at nytte saa meget, han
kan. Rahb.Min.1795. 1. 166. Jeg er ingen

10 Ven af Lediggang, og man skal nytte hvor
man kan. CBernh. V.174. \\ i forb. med (hens)-
obj., der angiver, hvem (hvad) man er til

gavn for. Nytte eller tjene een med noget.
Høysg.S.llO. man nytter sig selv, i det
man nytter andre. Mossin.Term.380. Det
er min Hensigt, at nytte og fornøye, mine
Læsere. Ew. (1914). IV. 86. dersom I lade
Eder omskære, nytter (Chr.VI: er. . nyttig;
1907: gavner) Christus Eder Intet. Gaf.5.^.

20 De maa endelig besøge Advokat Gray . .

han kan nytte Dem meer, end De troer.

Hauch.V1.174. vi følte, at hun (o: en barne-
pige) nyttede og beskyttede os, at hun var
der kun for vor Skyld. Esm.1.187. || i forb.

m. præp. til, der angiver formaalet. (han)
sætter sin Rifogds Salighed i Pandt paa,
at jeg nytter (o: duer) icke til Krigen.
Holb.Mel.I.l. *hvad nytter han mig til?

|

Der er ei ærligt Kammeradskab i ham.
30 Hauch.DV.11.15. 2.2) om ting ell. forhold;
nu især m. inf. ell. dit-sætn. som subj.; ofte i

forb. m. kunne. Det er taabeligt at bære
en CastorsHat; den gaar mand med under
Armen, den hverken varmer eller nytter,
og en Straaehat var af samme Nytte. Holb,
Kandst. V.3. *Thi som Hukommelse ogNem-
me du kun skytter,

| Da dog Judicium
frem for dem begge nytter, FrHorn.PM.
28. *Hvad nytte dine Blomster, naar

40 man dem ei kan s^tise? Oehl.XXIV.269.
II

især i forb. m. størrelsesbestemmelse ell.

nægtelse (ofte i forb. det nytter ikke,^
det er uden betydning, forgæves, spildt ulej-

lighed). *Hvacl nytter fremmet Land at
see

I
Før mand faar Skæg paa Hage Holb.

Jean.V.6. *Hvad skal de Taarer da, som
intet nytte? Ew.(1914).IIL85. det kan ikke
længere nytte, at jeg skjuler det for dig.

Heib.Poet.V11.281. er Kjolen syet galt,

50 nytter det ikke at mase med den. CBernh.
IX.25. Det nyttede ikke, at Lenoir be-
skedent rømmede sig. Hans Vært forblev
ubevægeVig. Schand.BS.368. det skal fedt
nytte, se IV. fed 5. nærved nytter ej, se

nærved, hvad kan ell. (nu 1. br.) skal
det nytte? brugt (efter tale af Hørup i

Folketinget '^»1883, se Hørup.1.245) som^

slagord, især som udtryk for selvopgivelse i

dansk forsvarspolitik (jf. hjælpe sp.318^^).
60 Så kom halvfemserne . . Folk begyndte at

udveksle Danmarks riges valgsprog: Hvad
kan det nytte? Hjortø.K.54. *Du (a: Erik
Skram) har . . | ej tabt den Tro — Du, som
forgæves blødte — |

at det trods alt, trods
alt — at det „kan nytte^. Hoffmann.HH.
74. U i forb. m. (hens)obj., der angiver, hvem
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noget er til gavn for. Hvad I tænker om
Kongen . . er en Hemmelighed, der skal

nytte Jer, men ingen Anden. Hauch.II.
107. nu især i forb. m. størrelsesbestemmelse

ell. nægtelse: hvad nytter mig ald den Her-
lighed for Øynene og Ørene, naar jeg skal
døe paa nye igien af Tørst. Holb.Jep.II.1.
De er jo nu en hovedrig Mand; men hvad
kan det nytte Dem, saalænge De savner
Livets bedste Glæde? Heib.Poet.VII.75.

||

i forb. m. præp. til, der angiver formaalet.
*Den giftig Frue, som Forhaanelse ey
skytter, |

Naar det til hendes Gavn og
onde Forsæt nytter,

|
Til Tacke alting

tar og alt opofrer læt. Holb.Paars.9. jeg
(gad) gierne vidst hvad de mandfoldige
Baand, Snoerer og Sleuffer nøtter til.Kom
Grønneg.1.59. *hvortil nytter det, jeg klyn-
ker? Bagges.Ep.l96. slige Ægteskaber ..

nytte til Intet. Kierk.IL24. Esm.III.50.
\\

nytte (noget) paa en, (sj.) være tilgavn for
en; gavne en; hjælpe paa en. KLars.Ei bl.64.

3) (dial.) have brug for; have behov; trænge
til; behøve; især i forb. m.kunne. Hesten
kan nok nytte noget Havre. Han kan nok
nytte at faae det. Junge. Han kunde nytte
at faa en god Brims om Snuden, ded kunde
Knnd. ZakNiels.NT.lir. Per kunde nytte
en Skilling til sit Fartøj. GravlØen.144.
jf. bet. 1: Jeg har, Gudskeelov, hvad jeg
skal nytte og bruge. OrdbS.(Lolland).
Nytte-, i ssgr. (sj. Nyttes-. Nyttes-ger-

ning. GoZ<isc/im. Fl.i 7S;. (isæriB ell.fagl.)af
I. Nytte (l-)2, fx. (foruden de ndf. medtagne)
Nytte -genstand, -hensyn, -metal, -princip,
-ting, vare(r), -vævning (se u. Kunstvæv-
ning), betegnelser for nyttedyr som Nytte-due,
-kanin, for en maskines effektive arbejde olgn.

som Nytte-arbejde, -tryk (se TeknMarO. jf.
Nyttevirkning^, -dyr, et. dyr, som gør
nytte i naturen (mods. Skadedyr^, ell. dyr,
der benyttes af mennesker (især som føde).
Ved Siden af de større Nyttedyr og Plan-
ter rummer Havet . . et Utal af meget smaa
Skabninger. Fedders.B.101. paa Kløgt har
Tusserne ingen Mangel, og Nyttedyr er
de. Frem.DN.555. -ftsk, en. fisk, hvis kød
anvendes som føde (for mennesker). Fedders.
H.IOS. Frem.DN.54l. -fald, adj. (jfoldn.
nytjafullr; nu næppe br.) nyttig. *Blandt
Mænd er en Bonde, hvad nyttefuldt Jern

j

Blandt Klippernes andre Metaller. Zetlitz.

BS. 26. -have, en. (gart.) om frugt- og
køkkenhave (i modsætn. til blomster-, pryd-
have). LandmB.III.180. -hejde, en. (fagl.)
paa jærnbeton-plade, -bjælke: afstanden fra
det strakte jærns tyngdepunktslinie til den
trykkede overflade. Sal.^XVIII.315. -last,
en. (fagl.) den last, der (skal kunne) rummes,
bæres af noget ud over (ell. i modsætn. til)

den bærende dels egen vægt. Ved en Ma-
skines (o: en flyvemaskines) Nyttelast for-
staas Differencen mellem Maskinens stør-
ste tilladte Vægt og dens Toravægt. Lovtid.
1920.A.1614. SaUII.858.x VIII.S15.
nyttelig, adj. ['nødali] adv. d. s. ell. -t

ell. -en (Moth.N93. LTid.1742.823. VSO.).
(æda. nyttelik, -lek (AM.), nytælik (Harp.
Kr.108), nytlik, -læk (smst.ll.Sl.36), fsv.

nyt(te)liker, no. dial. nytleg; afl. af I. Nytte
ell. æda. nyt(ær) (se u. nyttig^, maaske paa-
virket af mnt. nut(te)liken, adv.; nu kun
dial.) gavnlig; nyttig; fordelagtig; om
person: dygtig til et arbejde olgn. jeg ha-
ver syndet, og forvendt retten; men det

10 haver ikke været mig nytteligt (1871: det
er ikke blevet mig gjengjelatj.t7o6.55.57
(Chr.VI). (guldmagerprofessionen) er ogsaa
nyttelig for et Menniskes Siæl. Bolb.Arab.
5sc. Hans Majest. (havde) stædse holdet for,

at det var nytteliger, at Handelen stod Ri-
gernes Indvaanere ligesaa aaben og frit for,

som Comtoiret Slange.ChrIV.1128. Høysg.
S.222. *De nyttelige Møllehiul sig vælted
i hver Bæk. Oehl.HK.156. det (vilde) al-

20 drig mangle dig paa Leilighed til at sige
mig noget som var nytteligt at vide. Cit.

1816.(Grundtv.B.I.434). Det er en nyttelig
Karl i en Gaard. F/SO. Feilb.

Nytte-læng^de, en. (fagl.) m.h.t. red-

skab: den virkende dels længde ell. længden af
det arbejdsstykke, som redskabet kan spænde
over, bearbejde paa een gang (mods. selve

redskabets længde). Slagsaks til Haandkraft,
brugt, 1 Meter Nyttelængde. ^eWTif^.^V*

30 1922.M. 18. sp. 6. -lære, en. 07- -moral,
-teori; især filos.) morallære, etik, der særlig
lægger vægt paa det (for samfundet) nyttige,

ell. hvis maal er at skabe den størst mulige
lykke for det størst mulige antal individer
(utilitarisme). Efter at have udført sin
betydningsfulde Gerning var Oplysnings-
tiden . . snævret ind, havde tilstræbt en
vis flad Nyttelære, opspædt og udtraadt
de største Problemer. Fridericia.NH.I.WO.

40 Ønsket at være nyttig, at se Mennesker,
der er lykkelige ved Frihed, omkring sig
. . dukker op . . snart i den Bentham-Mill'-
ske Nyttelæres Klædebon, snart i Tsjerni-
sjevski's Falansterie-Dragt. Brandes.X.346.
CP -les, adj. (jf. oldn. nyt(ja)lauss) som er

til ingen nytte, forgæves, uden virkning olgn.,

ell. som man ingen gavn, nytte har af (jf.
unyttig/ op af Søen foran dem rejser sig
atter og atter de ishvide Sprøjt af Vand,

50 fra vores nytteløse Projektiler der gaar
for kort. AKohl.MP. III.298. Tiden var
ikke gaaet nytteløst hen fra hendes Side.
OlesenLøkk.PD.II.152. som Forebyggelses-
middel erf/cimnewj nytteløs. ÆJmtiEasm.('PoZ.
^/i2l926.12.sp.6). han (maa kalde) sig selv
en nytteløs Mand. Lauesen.S.156. -moral«
en. (især filos.) d. s. s. -lære. Brandes.Overs.

af Stuart Mill : Moral.(1872).25. Rode.R.29.

t nyttende, part. adj. {no. dial. nyt-
60 tande, som kan benyttes; præs. part. til H.

nytte) i forb. i ell. paa (sit) nyttende
aar, om kvinde: giftefærdig; mandbar (if.

VSO. med ordspil paa nittende/ Moth.N93.
I maatte heller tænke paa at gifte jeres
Daatter, som er nok i sit nyttende Aar.
KomGrønneg.II.335. VSO.
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IKTytte-plante, en. plante, der er til

nytte for mennesker (jf. -vækst samt Kul-
turplante;. MentzO.Pl.14. LandmB.L407.
-£(til, en. (sj.) stil, der er præget af hen-

synet til det nyttige, praktiske (og ikke (først

og fremmest) af æstetiske hensyn); funktio-

nalistisk stil. et stort, dyrt Hotel i nøgen
Nyttestil uden Gesvejsninger. Tilsk.1920.

1.244. -teori, en. (jf. -lære, -moral; især

filos.). Mangfoldiggjørelsen af Lykke er,

overeensstemmende med Nyttetheoriens
Moral, Dydens Gienstsinå. Brandes.Overs.

afStuartUill: Moral.(1872).23. Høffd.FH.^
11.364. -virkning, en. jeg (har) blot

villet pege på een praktisk nyttevirkning
av beskæftigelse med fonetik og lydskrift.

Jesp.MFon.^11. der . . maatte gaa Aar, før

man kunde udtale noget positivt om Mid-
lets Nyttevirkning i Forhold til dets Skade-
virkning. i)a^%;i.26/7 i 9iO. i. s^?. i.

II (fagl)
forholdet ml. den energi-, arbejdsmængde,
en maskine yder, og den, den kunde yde,

hvis der intet kraftspild var; virkningsgrad.

Wagn. Tekn.47. MKnudsen.Fysik.(1923).85.
-vælist, en. d. s. s. -plante. Sarte Pryd-
planter skød frem mellem robuste Nytte-
vækster. Ei^ei.^VriPii.S.sp.i. D&H. -vær-
di, en. (fagl.) værdien af den nytte, noget
yder en; praktisk værdi, nytte, det, der
ledte Faraday ved hans Undersøgelser, var
ikke Hensynet til deres fremtidige Nytte-
værdi. ZaCowrcfe^B^oZs^.ilfcwwesfeeaawdews/Se/-

re.(1904).42. Ludv.
nyttig:, adj. ['nødi] Høysg.AG.Fort.2v.

adv. -t ell. (1. hr.) d. s. ell. (f) -en (VSO.).
(glda. nyttugh, holl. nuttig ; til I. Nytte ell.

II. nytte
; jf. glda. nyt, nut, gavnlig, nyttig,

æda.njt{æT) (Brøndum-Nielsen. GG.II.349J,
oldn. nytr, jf. mnt. nutte (nht. niitzej)
som man har nytte af; som gør nytte.
1) om person: som er til hjælp, gavn for

andre, som yder godt, værdifuldt arbejde;

ogs. (dial.): tjenstivrig, nævenyttig, finger-
nem, omhyggelig, ell. (m. nedsæt, bet): som
blander sig i uvedkommende ting, næsvis olgn.;

tidligere ogs. : gerrig, egennyttig (Moth.N93).
han veed med sig selv, at han er en riig

Mand og en nyttig Borger. JS7ieed.L20.
Han er ikke nyttig (skikket) til nogen
Ting.VSO. Du vil have mig tilbage, for
at gjøre mig til et nyttigt Medlem af Sam-
fundet. Kofoed - Hansen. KA. II. 356. Feilb.

OrdbS.(Sjæll. , Falster). \\ i forb. m. person-
betegnelse, der angiver den person, der har
nytten. Han er mig meget nyttig.MO. være
en nyttig. D&H.

\\
gøre sig nyttig, fore-

tage sig noget, der er til nytte; gøre nyttigt
arbejde; ogs. (dial.): anstrenge sig, blande
sig i noget olgn. (Kværnd. OrdbS.(Sjæll.)).
gøre sig nyttig med noget, sysle med
noget, give sig noget at bestille (især for at
give indtryk af energi, arbejdsiver olgn).
D&H.

II
(dial) i forb. som være nyttig

af sig (Høysg.S.165. Feilb. OrdbS.(Fyn)),
være nyttig paa fingrene (JVJens.
HH.50) eW.hænderne (Feilb.)\\(nu næppe

i rigsspr.) i talem. (om overflødig, unyttig ell,

uduelig person) som : han er saa nyttig som
en lus paa en tjærespaan, som en so i et

stegers (en bøtte. OrdbS.(Falster)), han er
saa nyttig i verden som rust paa jærn.
Moth.N94. VSO.

2) om dyr. Nyttige Dyr ere efter den
almindelige Opfattelse de Dyr, som direkte
eller indirekte yde større Pengeindtægt

10 eller derfor ækvivalerende Føde , Gavn
eller Fornøjelse. MøllH.IV. 472(jf. Nytte-
dyr/ Nyttige Insekter. Bergs.MS.UI.50.
nyttigt Vildt.Frem.^Ul92 7.omslag.2(jf.mB.å-
njttig).

3) om ting ell. forhold. Hans Maj estet,

Kong Friderik (søgte) ved adskillige nyt-
tige Anordninger at sætte Riget i god
Stand. Holb.DH.lI.423. de agtede det langt
nyttiger, atkiøbe sig Faren fra med Penge,

20 og underkaste sig den Kæyserlige Fodring.
Slange. ChrlV. 894. *vor (o: blomsternes)

Skiønhed, rød og blaa, |
Er hap som hip.

|

Alt Nyttigt bør giennem Munden gaae,
\

Det er hans (o: bondemandens) Princip. Oehl.

L.1.164. *Moderen stod med en nyttig

Bog
I
Trolig ved Datterens Side. Weyse.S.

109. Et saadant Redskab er ofte nyttigt

at have. VSO. De nyttige Stenarter kunne
efter deres forskjellige Anvendelse ind-

so deles i tre Klasser. OpfB.UV.15. det nyt-

tige . . er en Del af det skønne. CarlNiels.

LM.46.
II
m. 'præp. for ell. (nu sj.) hensobj.,

der angiver den, hvem noget er til nytte. Det
er ham nyttigere (1819: bedreø, om en
møllesteen hænges om hans hals . . end
at hånd skulde forarge een af disse smaa.
Luc.l7.2(Chr.VI). Maadehold og Klog-
skab, Retfærdighed og Mandighed, frem-
for hvilke Intet er Menneskene nyttigere
iLivet.Visd.8.7. saadan Handel er Staden
langt nyttigere og bedre. Holb.Kandst.II.l.
Fattigdom er nyttig for et Menniskes SiæL
sa.Arab.5sc.

|| (1. br.) i forb. m. jwæp. til.

den legemlige Øvelse er nyttig til Lidet,

men Gudfrygtighed er nyttig til alle Ting.
lTim.4.8. Saften af dette Træ (er) nøttigt

til at dricke. Pflug.DP.llll.
|J
gøre sig

noget nyttigt, drage nytte, fordel af; be-

nytte; udnytte. Vaaningerne . . agtede Kon-
50 gen og Hertugen self at bortleye og giøre

sig: nytt\ge.Slange.ChrIV.1066. MO^\talem.
(efter Horats: (miscuit) utile dulci; se Ar-
laud. 87): forene ell. (sj.) forbinde (Hrz.
VII. 144) det nyttige med det beha-
gelige, gøre noget, der paa samme tid er

nyttigt og behageligt. S&B. D&H.
CP nyttfg-g:ere, v. [-igo-'ra] drage nytte

af; udnytte. Tidligt har Mennesket lært
at nyttiggøre de fede Havpattedyr og

60 Fugle. Fedders.H.lOl. selv de største og
bedste Dampmaskiner nyttiggøre kun 10
å 12 Kg. Kul af hver 100 Kg., der for-

brændes under Dampkedlen. /Sa/. 77. 866.

Jylland vilde . . kunne nyttiggøres til at

forkorte Afstanden mellem Norge og Tysk-
land.JacPaludan.F.27. m. refl. hensobj.: man
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(kan) i Grønland . . nyttiggøre sig den
vrimlende Fiskemængde ved Anlæg af

rationelle Røgerier. MylErich.(PoV''1,1905.
2.sp.2). GJ -hed, en. (æwi/d. nøttighed, jf.

fflda. nyttehet) det at være nyttig, det salte

Hav -Vands Nyttighed til at vande Jorden
og Øe-Lande med. LTid.174?.616. Mange-
len af Skjønheden opveies fuldkommen
ved Nyttigheden (o: Jios oliventræet).Krøyer.

Er.83.
II t egennytte. Moth.N94. egen nyt-

tighed, se Egennyttighed. ||
(nu næppe br.)

om nyttig egenskab; fordel, en særdeles Art
af nye og meget nyttige Lamper og Lan-
terner, som iblant andre Nyttigheder fører

og denne med sig, at mand ikke har nø-
dig at giøre dem reene. LTid.l720.Nr.40.4.
li'y-tænd(e), et. se I. -tændt, -tæn-

delse (Feilb.) ell. -tænding:, en. ("-tænd-

ning. LTid.1750.330). [I] p/. L -tændt sa»w<

SV. nytåndning; nu kun dial.) det tændte ny
(se u. I. Nyj; nymaane. fra fuld Maane til

to Dage for Nyetænding. Agerbech.FA.1.80.
inden næste Nytænding skulde (han) faae
sin Villie med hende. Blich.(1920).XXIIL
142. Var det Nytænding, saåman af Hornets
Retning, om Vejret blev vaadt eller tørt.

AchtonFriis.D0.III.443. Esp.240. Feilb.

L -tændt, subst. (ogs. -tænd(e). OrdbS.
(SjælL, Møn), se ogs. ndf.). {vel substantivisk

dannelse til nyet tændes, det tændte ny
(se u. I. Nyj; dial.) d. s. Henimod Aften
da Nytændets Lys trængte sig til hans
lille Værelse, aabnede han sit Vindue. JH
Hansen. Billeder fra Krigene. (1849). 95. de
maatte forud beregne hvor lang Tid der
hver Gang vilde hengaa mellem Maanens
Forsvinden og Nytændt. TroelsL.XIII.21.
Han havde (ved almanakkens hjælp) kun-
net forklare, hvornaar det var Fastelavn,
Paaske og Pinse, naar det var Nytændt.
Halleby.171. II. -tændt, part. adj. lige,

nylig tændt. Der var koldt i Stuen — kun
en Smule nytændt Ild . . i den rustne
^ærnovn. Jørg.LT.73. de nytændte Lygter
paa Gaden. JFJens.iV^^.T'^. billedl: Velsig-
net være dette nytændte Lys i min Sjæl.
VThist.TV.II.516. -Takt, part. adj. som
nylig har gennemgaaet en aandelig, især re-

ligiøs, vækkelse. Husk, du er nyvakt. Bro-
der. CEw.PJ.43. Skolelæreren, en yngre
Mand med en nyvakt Aand. Pont.LP.VlII.
253. -valg, et. (jf. -vælge; især polit.)

valg af (en ell. flere) nye repræsentanter olgn.

(mods. Genvalg^. En maadeholden Diplo-
mat . . sattes ved et Nyvalg ind i Direk-
toriet. Fridericia.NH.1.116 . Den 6. Novbr.
finder der i de Forenede Stater . . Nyvalg
Sted af Præsident. iSam/'Mnde^.iVioi^OO.i.
sp.8. -vælge, v. foretage nyvalg af. S&B.
6 Republikanere er genvalgt og 1 nyvalgt.
Samfundet.ycl900.2.sp.7. Konsul A.B. gen-
valgtes til Revisor og nyvalgtes Etats-
raad H. BerlTid.^lxitl906.M.2.sp.5.

I. Xæ, et (Bøysg.AQ.37. LTid.1750.
331. Grundtv.PS.V.165. Thiele.III.60. JV
Jens. DL* 126. Saaby.' OrdbS. (sjæll). jf.

FDyrlund.TJd8.69. Feilb.) ell. (nu sjældnere)
en (Pflug.DP.777. Sandvig.Edda.i.40. VSO.
IV.N12. Ra8mHans.M.I.13). [næ-'] (tidligere

alm., nu kun arkais., poet.Nædc. ['næ*3a]
(Høysg.AG.37). Moth.NSO. Brors.298. Lan-
gebek.Breve.57. Grundtv.PS.V.165. Gravl.
Øen.2.— dial. Neje olgn. Reenb.I.414. Thiele.

III.91. Feilb.I1.711. jf. (vel egl. flt.-formen
hertil; dial.) Nejer. FDyrlund.Uds.22

10 (Falster). FrGrundtv.LK.69. sml.Feilb.(ner)
samt Nære. OrdbS.(Loll.'Falster).— f Neden.
LTid.1723.388. Garboe.HA.82 (best.f: be-
denet, flt. Neden erjj. flt. (egl. m. sa. bet. som
ent.; nu kun (i rigsspr.) om de forsk, gange,
fænomenet indtræder; sj., jf: „uden pi."

MO.) d. s. ell. -er (se ovf. 1. 13. jf. Næder.
Grundtv.PS. VII.439). {ænyd. (en, et) næ(de),
nedhe, neje, (flt.) næer ofl., æcia. næthæ
(AM.), oldn. nebdir, nidar, f.pl., niO, n.pl.

20 (jf. Nidmørke^; besl. m. II. ned || m. h. t.

formen Neden sml. sv. nedan i sa. bet.
\\

uden for dial. nu sj. undt. i forb. i ny og næ

;

owL forb. w. Ny (i ny og næ osv.) se 1. Ny)
1) det tidsrum mellem fuldmaane og

nymaane (bestaaende af to kvarterer), i hvil-

ket maanens belyste del formindskes, maa-
nen tager af; især om den fjerde (og sid-
ste) maanefase (i hvilken den belyste del

af maanen er mindst); ogs. (jf. Næmaanej
30 om selve den aftagende maane (især i

dens sidste kvarter), hver Maaned blev deelt
i 4 Deele. (3. del bliver) fra Fuld Maane
til det tredie Qvarteer eller Næet, og
endelig fra Næet eller det tredie Qvarteer
til næstfølgende Nye - Maane. L Tid. Jf 750.
331. Det var en mørkagtig Høstnat. Næet
nærmede sig sidste Qvarteer; dets krum-
me Halvskive stod dybt paa Himlen, og
skinnede ind ad (vinduet). Blich.(1920).X.

40 84. Næen staaer op.VSO. *Klare Maanel ..
|

Som dit Næ forsvinder,
| Svinde lad min

Sorg lAarestr.SS.il. 153. Det var mørkt
den Nat, det var Næde — og ikke en
Stjærne paa Himlen at se. Gravl.Øen.2.

\\

(jf. Maanemørke samt bet. 2; sj.) i videre

anv., om efteraarets mørke nætter. Fra det
gryende Foraars Sol og til Efteraarets
Næde gaar Fiskeren VLd.SorøAmtstid.^Vi
1912.2.sp.6.

II
i forb. m. i. meget gode og

50 store Krebs og Krabber, som ere meest
fulde og tidige i ^æen. Pflug.DP.777.
(man giver barnet) et Par Theskeer (orme-

frø) i Pattevarmt Melk hver Morgen i

Nedenet eller sidste Qvarteer, helst i sam-
mes Begyndelse og Slutning. Garboe.HA.
82. især om maanen, i udtr. være i næ.
Reenb.I.414. Blich. (1 920). 1. 208. Thyreg.
BB.V.185. i ny og næ olgn., se 1. Ny. Ij

(dial.) i forb. m. paa. Får sKal klippes på
60 næ om foråret og på ny om efteråret.

Skattegraveren.1887. 11.16. DF.II.25.
||

i

talem., leveregler olgn. Thiele.III.64. Feilb.

spec: hvem der gjør Bryllup i Næde, faar

aldrig Glæde. RasmHan8.M.II.6. Aarb
Præstø.l923.38(8e u. L Ny^.

2) billedl. anv. af bet. 1, især om (den til-
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stand at være i) aftagende, nedgang
ell. (indre) opløsning, undergang olgn.

Christne deres Sæde-Frøe
|
Udi Tidens

Næde strøe. Bror8.298. *TaIe . . |
Om Daar-

skabs Sværm og Ærlighedens Næ.r^rwww.
IA07. *Mahomeds Maane staaer jo i Næ-
et,

I
Varslende Drømme der kommer i

Flok. Bagger.11.348. Floug.1.246. || f i vi-

dere anv. tønden er i næen (o: er næsten

tom). Moth.N50. Det gåer på næen med lo

hans penge (o: de er snart opbrugt), smst.

jf. u. I. Bærme 1 : De ugudelige skal drikke
næen. smst.

II. næ, interj. se III. nej.

Næb, et ell. (nu kun dial.) en (i bet. 1

:

LTid.1741.548. FrGrundtv.LK.73.130. jf.

Feilb. samt: *en Gøgeneb (o: engøgsnæb).
B.olb.Metam.23. om ssgr. paa -næb se u. bet. 1,

3, 4.2 slutn ). [næ'&] i dial. ogs. m. kort vokal:

næb. Høysg.AQ.37.136. J>iéb.sa.Anh.20. sml. 20

Esp.241. Thorsen.3o. Feilb. Kort.102 samt
skrivemaaden lUiebb.Wadsk.GO. (best. f.:)
Nepiien. LTid.1741.548. (nu dial. (sdjy.)

Nib. MDL.375(u. nebbre). jf.: Harpyerne
(havde) et Qvindeansigt, Nibbe og krum-
me Kløer. LTid.1742. 536). best. f. næbbet
[•næ'ba^] (jf.: „udtales = næ-pet." iet^m.^,

ogs. ofte skrevet næbet; flt. d. s. ell. (nu kun
dial.) -be (Moth.N42. Borrebye.TF.479.
Beiser. 11.508. jf. Feilb. samt Nibbe ovf. 30

1. 25). {glda. næb (GldaBib.315. PLaale.
nr.l79), neb (Suso.78. Mand.172), sv.nabb,
fsv.nabb, n., nåbber, m., no. nebb, mnt. neb-
be, nibbe (nt. nibbe, holl. fris. neb(be), øst-

fris, nibbe), oeng. nebb (eng. nebj, jf.oldn.
(som tilnavn) nebbi (Aarb. 1907. 203), isl.

nebbi, 7iæb; til æda.net (inefgi&lå. Script
Min.1.24), run. (som tilnavn) næf, næb, næse,
oldn. nef ; besl. m. Nab; jf. næbbe, næbbet,
næbre samt Niptang) 40

\) om de hos fuglene forekommende stærkt

forlængede, hornklædte dele af kæber-
ne, der er dannet som et redskab (af meget
varierende form) til at gribe, fastholde, søn-
derrive føden med olgn. *Begyndelsen (af
ulykkerne) blev giojdt paa Skadens ældste
Dotter;

(
Thi, da hun sidste Bid i Neb-

bed tog med Latter,
| Hun sagde suk-

kende: min Teen udtvunden er. Eolb.Me-
tam.28. en halv sort Ørn med Neb og 50

Klov (o: klo) af Guld. LTid.1725.402. vAph.
Nath.V.567. *Storken er saa travl

| Højt
paa Bondens Gavl, I Og de røde Fødder
Næbet slibe. PMøll.1.34. *alle Fugle sjun-
ge ..

|
Saasnart som Lærken gi'er Signal

|

Af Næbets Futteral. BoisensVi8er.324. Boas.
Zool.^564.

II (jf. ssgr. som Næb-dyr, -snog,
-ulk^ om lignende dannelse (udformning) af
hovedets forreste del hos andre dyr, som fx.
hos døgling (Brehm.DL.^IlI3.12), hos forsk. 60

skildpaddearter (smst.II2.29), hos forsk, fisk,

som fx. hornfisken (Krøyer.III.255. Spårck.
ND.108); ogs. om hornkæberne, der omgiver
mundaabningen hos blæksprutten (Brehm.
I)L.^I1.267).

II
som sidste led i ssgr. (under-

tiden af fk.), der anvendes som fuglenavne,

se fx. Baad-, Brod-, Elfenbens-, Fure-, Ga-
be-, Kors-, Krognæb. || billedl., i talem. olgn.

(der) vil et godt Næb til at hakke ud hvad
en Anden har i Kløerne 1 Grundtv.Saxo.I.
226. hver fugl synger med sit næb,
se u. Fugl 5.2. jf. bet. 2: *Som (o: ligesom)

med det samme Næb nu Alle sang. PalM.
V.171. have næb og kløer, med næb
og kløer, især om udtalelse, udtryksmaade

:

fremtræde(nde) i en meget kraftig, skarp og
virkningsfuld (kritiserende ell.revsende) form;
(som) fremføres eftertrykkeligt, med fynd og
klem (og derfor med virkning), (jeg) skrev
et Brev til ham; ja, det Brev havde Næb
og Kløer, det sa'eFuldmægtigen.firz.Z/F.
304. *en Tale, som har Næb og Klø'r,

|

om Dommen bagved Gravens Slør. Hostr.

SD.II.36. Mau.II.llO. (han) propagan-
derede . . „med Næb og Kløer". HKaarsb.
M.171. jf.: Det er en Plastik (o: Freunds)y
som har Næb og Kløer. JLange.I.138.

2) videre (overf.) anv. af bet.ij om del

af et menneskes ansigt; især (jf.Fa\ke-j
Høgenæbj om næsen. *Moderen har selv

et Næb,
|
Der hænger som et Kioleslæb.

Oehl.F.14. *Der drev en Person paa
Strandbredden op, |

Vi saae ham, han laa

med Næbet iveiret. Drachm.DM.74. det
rødsprængte Ansigt med det svære Næb
og det mægtige Biå.YilhAnd.E:B.99. jf.:
(Karl Mantzius's) Ydre: Det glatte blanke
Rovfuglehoved, Ansigtet behersket af Næ-
sens skarpe Næb og det luftblaa Blik. Na-
thans.(BoU^lzl926.17.sp.4). et slik under
næbbet (o: et kys), se Slik. (sj.:) „For
nær Næbbet I" sagde Gubben, da Kug-
len ramte ham i &\et.Mau.7006a. jf. u.

I. Næse 1. Jl ogs. om munden, især betrag-

tet som organ til frembringelse af tale ell.

(spec.) sang. *den, der faar en Gaas
|
Til

hendes Nebb en Hænge-Laas
|
Den næste

Dag maa Møbe.Wadsk.60. *0m Næb til

at sjunge
| Mig voxed af Bryst . .

|
Det

er, hvad end ikke jeg véd. Grundtv.PS.V.
163. (hun) slog nogle Akkorder an og .

.

aabnede sit allerkjæreste Næb og begyndte
at kviåre. Drachm.KK.il. jf.: Han hører
ikke til den danske Lyriks store Haab;
men et Næb har han jo faaet. HBrix.(Tilsk.
1912.11.542).

II
i faste forb. bleg om næb-

bet, ^j7*. blegnæbbet samt Blegnæb; dagl.)

af et sygeligt ell. forskrækket udseende, hig.
LB.II.119. PalM.IL.I.410. *Hver Pebling
bliver om Næbbet bleg,

|
naar Præsten

om Helved fabler. Drachm.HI.85. CEw.C.
162. se ogs. u. IV. bleg 2. grøn omnæb-
bet, se grøn 3.i. høj i næbbet olgn.,

(især jarg.) stor paa det; vigtig; ogs.: (lidt)

næsvis. Ikke saa hidsig lille Frøken. Ikke
alene gaar De ind i en privat Lejlighed,
hvor De re'nok mellem os sagt ikke har
noget at gøre, og saa bliver De høj i l<iæb-

bet. LeckFischer.K.156. jf.Esp.241. (bare)
op med næbbet, (jarg.) som opfordring
til at løfte hovedet (fatte mod) ell. til at lukke

munden op (give sin mening til kende olgn.).
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Tviner du? Op med Næbbet, så vi kan
se hans søde lille Ansigtl Rørd.LB.24.
Danhy. Det største i Verden, (overs. 1919). 59.

faa ell. give (en) over ell. (nu 1. br.)

paa (Markman. Aritl.(1887). 16) næbbet
olgn., (dagl.) faa ell. give en irettesættelse.

Bang.SE.195. Herrerne maatte have over
Næbbet, fordi de forsøgte at gøre Kur
paa en generende MtsiSLåe. EJuelHans.KV.
132. Ved Ordet Kaffepuns drejede hun
sig efter gammel Vane om for at give
Faderen en Tilrettevisning . . Hun var
den eneste, der turde give Faderen over
'Næbbet. FrFoulsen.L.120. fylde, proppe
(en) op til (ell. lige tilj næbbet, (nu
1. br.) fylde, proppe (en) med mad og drikke.

Moth.NéS. de fleeste baadsfolk sadde ved
ølkanden hid og did udi staden, og havde
fyldet sig op til nebbet.Holb.DNB.42?.
Hør, Mester Jacob (o: en kok), I og jeres

lige veed icke andet, end I skal fylde
Folk op til Nebbet, at de kand føle det
med dend lille Finger. KomGrønneg.1.97.
D&H. billedl.: (Momus) proppede (en bor-

ger og en bonde) lige til Nebbet med Dad-
del, Skoser, Løgn og Bagvaskelse. Ar^ws.
1771.Nr.42.1. jf.: *en, som til sit Neb er
fuld af græske Gloser. Ew.(1914).II.118.
fugte næbbet, (jf.u. fugte l;jarg., l.br.)

beruse sig; drikke. Der kan jo . . let slippe
et eller andet lille Ord ud, naar Næbet
er tugtet. Pont.Sk.l09. hænge med næb-
bet, egl.(til betl) om fugle: lade hovedet

synke p. gr. af sygdom, træthed olgn.; nu
især om person: være modløs, forknyt ell.

energiløs; hænge med hovedet. Carst.Verv.

51. nu skal De imidlertid ikke hænge med
Næbbet; men være vel tilmode. J5/icA.

(1920). X.7. han (var ingenlunde) den
Mand, der hang med Næbet, om han og-
saa i to Nætter i Rad ikke havde været
af Klæderne. Chievitz.FG.168. sid nu ikke
dér og hæng med Næbbene allesammen!
Wied.HN.154. jf. (spøg.): hans før hen over
Tindingerne strøgne JHaar faldt nu i Tjav-
ser ned i Panden. Selv hans Whiskers
hang med ISiæbbet. Schand.F.224. stikke
næbbet ind, (nu næppe br.) optræde, ud-
tale sig paa en mere forsigtig og tilbagehol-

dende maade (end tidligere). *I)a fik mangen
een at stikke

|
Ind sit Næse-viise Næb. Sort.

CC.727. i sa.bet.(jarg.): tage næbbet
til sig

i

stikke næbbene sammen,
(især dial.) stikke hovederne sammen. Moth.
N43. VSO. Krist.0rdspr.228. OrdbS.(sjæll.).

3) (jf. Blegnæb^ som betegnelse for et

menneske; dels (sj.) om person betragtet

som talende ell. syngende væsen. *Plads for
Dreng og Pige,

|
for de mindste Næb (o

:

børn). Rich.IlI.198. || dels (jarg., vulg.):
vigtig, overmodig ell. næbbet, næsvis person;
snerpet, spids kvinde; ogs. (m. afsvækket bet.)

:

»fyi"", „rad''. Forfærdeligt ogsaa, at Ama-
lie, det Næb, ikke kunde dy sig, men skul-
de sige imod \gen\FrPoulsen.L.146. (den
fhv. syngepige) udfolder sig (i selskabet) i

forskellige Attituder te' stor Sjene' for de
Næb der sitter og knurrer rundt omkring
hende. StormP.Takt og Tone.(1919).30. Han
saae ganske kjøn ud i Barberspeilet, det
gamle Næ b

I

Ing.LB.II.146.
A) overf., om (del af) ting, der i formen

minder om et næb (1); flg. anv. fremhæves.:

4.1) om spidse genstande olgn. ell. (især)

om (den yderste) spids paa forsk, gen-
10 stande, redskaber olgn. (sml. ogs. Næb-sko,

-tangj. Stridsøxerne hævede sig igjen og
viste deres skarpe Næb. Hauch. 1.180.

\\

spidsen af en pen. Moth.N42. VSO. en
Pen med bredere Næb. Brandes.MB.lOl.

\\

(dial.) spidsen af et leblad. Bladet af en
Lé hang i Hyldens Kant med Næbbet ned.
MLorentzen.Midtvejs.(1932).51. Feilb. \\ A
d. s. s. Ankernæb. Sal.1.854. Scheller.MarO.

II
hammernæb; „pen''. *Thi sank den tunge

20 Hammer
|
Vel dybt til Næbet ind. Oehl.

ND.43. sa.HJ.67.
\\

(nu næppe br.) dup
(1.2) paa snørelidse, en liden Sølv-Kanon
.. af Tykkelse som et Snørlisse-Neb.
vAph.Nath.V.130. |j om (den yderste, spidse

ell. skeformede del af) tud paa flaske (jf.
Næbflaskej, kar olgn. vAph.Chym. 11.133.

III. 81. (et kar) hvorfra en Tud rejser

sig, forsynet med et utrolig langt Næb.
NationalmusA.1933.21. om skænkeprop : An-

30 gosturabitter . . Flasken paasat Skænke-
prop (Næb). PolitiE.KosterbUyil925.3.sp.l.
spec. (efter Za^. rostrum

,
„lampe-næb"; sj.)

om tuden (med vægen) paa en antik lampe:
*De slukte Lamper ligge spredt paa Gul-
vet

I
og bore deres Sølvernæbi Sandet.

Rich.II.51.
II (fagl.) skeformet drikkeskaal

af glas, porcelæn olgn., hvormed flydende

føde indgives spædbørn ell. patienter ; ande-
næb (2.2). Barnet drikker af Patteflasker

40 eller de saakaldte Næb. Thornam.49. Pa-
num.495. \\

(sj.) om den del af tøndestaverne,

der rager uden for tøndens bund. Under
hver Tønde i underste Lag lægges 4 Stkr.

Brænde saaledes, at Tønden netop rører
med Bælgen ved Underlaget, men mest
hviler paa Næbbene. Bardenfl.Søm.II.138.

II
(dial.) skygge paa en kasket. Feilb. Folke-

dragter.74. Vandet dryppede fra Næbbet
af hans Hue. HansPovlsen.JuliePandum.

50 (1926).175. 4.2) (bot.) om fremspring paa
(spidsen af) et planteorgan ell. om en
smal, tilspidset del af et planteorgan
(fx. af en frugt). Drejer.BotTerm.107.132.
Næb (rostrum) kaldes den øvre, smalere
Del af flere Frugter, oftest dannet af Frugt-
bundenes Forlængelse ud over den un-
dersædige Yrngt.Lange.Flora.XLvi. (plet-

tet gøgeurts) tredje År er ikke udviklet
som saadant, men er tilstede i Form af

60 det fremspringende Parti af Griffelstøtten,

som bærer Pungen, det saakaldte Næb
(Rostellum). MentzO.BilL332.

\\ {jf sv. dial.

nåbb, SV. nava, geranium) som sidste led i

ssgr. (oftest af fk.), der bruges som plante-

navne, se /cc. Fugle- (2), Haar-, Hejre-, Kort-,

Langnæb.

XV. Rentrykt »/9 1933 6
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IS^æb-, i ssgr. [inæ-b-; ogs. (især dial.)

'næb-] (nu 1. br. (især dial.) Næbbe-, se u.

Næb-hval, -sko, ML -stævne, -tang. — nu
kun dial. Nip-, se u. I. Næb-stævne;, især

til Næb 1, fx. (tD elLfagl.) ssgr. (foruden

de ndf. anførte) som næb-aetig, -dannet,

-form, -formet, -formig, -rand, -ryg, -spids,

-sygdom, -aal, en. {jf.holl.neha'dl; dial.

ell. fisk.) Jf navn paa den alm. aal i vækst-

tiden, den gule aal (i modsætn. til Klæpaai;,*

grødeaal. Naturhist. Tidsskr. 3B. XII.(1879-
80).93.
næbbe, v. ['næ'ba; ogs. (især dial.) 'næba]

præt. -ede ;
part. -et, reciprokt (se bet. 2) -cdes

ell. (nu sj. i rigsspr.) -ets (Moth.NdS. VSO.

jf. Esp.242). vbs. jf. Næbberi. {sv. nåbbas,

no. nebba(st); afl. af Næb; jf. næbre) 1)

som aktivt verbum, l.l) (sj.) om fugl: nap-
pe, pille med næbbet; næbre (l.l). min
Due (flagrer) paa min Skulder, og næbber
mig omkring mine Læber, og om min
HsLge.Birch.il. 99. 1.2) (dial. ell. jarg.) til

Næb 2, om person, især: blande sig i noget

(der er en uvedkommende); snakke med;
ogs: føre højrøstet og temmelig uforskam-
met tale. (især i forb.m.adv.). Faar De
ellers noget for det dér? spurgte han . .

Faar De noget for at staa dernede og
raabe? næbbede jeg igen (o: svarede

igen). Bergstedt.(Pol.''lbl924.Sønd.2.sp.2). du
skal ikke næbbe medi alt. Feilb. „Hvor-
dan har du det, gale Bedstefader," næb-
bede Ungen op over ^oidiGt. KNordent.
JL.I.303.

II
ogs.: undersøge^ efterse paa en

næsvis maade; stikke næsen i. Esp.242.
||

næbbe af, (afvise ved at) give en over

næbbet, jeg (begyndte) at fortælle, hvad
jeg vidste om et Voltmeter . . jeg havde
lært det i Skolen, og mente at det kunde
andre have Fornøjelse af at vide men jeg
blev hurtigt næbet af. PoU^hl933.Sønd.20.
sp.2. 2) reciprokt næbbes ell. (sj.) næbbe
sig (Staffeldt.D.1.364). 2.1) om fugle: berøre,

pille ved ell.nappe til hinanden('S næb)
med næbbet (dels for at kærtegne, dels under
kamp); ogs. (1. br.): stikke næbbene sammen
for at made(s) (Leth.(1800)). Moth.N43.
*Cypris's Duer næbbes paa hans Grav.
Rahb.PoetF.II.5. Turtelduerne næbbes i

Buret under Loftet. ITøjj/en.iWoZ^fee.-^^.*Vagt-
len næbbes med sin Yiv. Kaalund.VG. 15.
AndNx.Digte.(1926).ll.

\\
(l.br.) i præs. part.

to paa . . Jord siddende næbbende . . Duer.
PBarandjean.Heraldik.(1919).136. 2.2) (jf.
Næb 2) overf., om personer: kærtegne
(klappe og kysse) hinanden (gentagne
gange). Moth.N44. jeg seer et Par Nys-
gifte nebbes i Selskaber. TorZe. 7. 57^. de
(o: et kærestepar) spadserede frem og til-

bage i Skoven, og nebbedes som et Par
Turtelduer. Blich.(1920).XIV.3. Heib.Poet.
VI.370 (se kysse sp.lOiG^). *Paa at nebbes
reent forhippet

| Laae hun der i Jægrens
Aim. Aarestr.SS.V.28. *Saa sukker I lidt,

|

saa næbbes I tidt.Drachm.DD.155. Fr
Grundtv.LK.229.

||
(især dial.) (smaa)-

skændes; kives; trættes. Moth.N44. *Man
til Godmorgen toppes, næbbes, nappes,

1

Og til Godnat man favnes, kysses, klappes.
PalM.(1909).lI.307. E8p.242. Feilb.

IK'æbbe-, i ssgr. se Næb-.
Næbberi, et. (sj. i rigsspr.) vbs. til næb-

bes (næbbe 2); dels om kærtegn: Rede-
puslen og sødt 'iiiæberi. Aakj.PL.116. dels

om mundhuggeri: E8p.458.
10 næbbes, v. se næbbe.

næbbet, adj. [næ'bdt; ogs. (især dial.)

'næbat; som 2. led i ssgr. (oftest) -inæ'baf]

(i bet. 2 ogs. skrevet næbet. ChrEngelst.HJ.
25. TomKrist.F.63). {ænyd. næbbet ofl.,

glda. (i bet. 3.1 j næbbet, nøbet, no. nebbet;

afl. afNæb ; jf. bornh. næbbig (Esp.242), sv.

nåbbig; sml. ogs. oldn. nefjaQr (afl. a/'nef, se

Næbj) 1) til Næb 1: som har næb, er for-
synet med næb. Moth.N43. *en næbbed

20 Fisk. Schandrup. Kir. VSO. MO. S&B.
\\

næsten kun som 2. led i ssgr., hvis 1. led beteg-

ner næbbets form ell. (sjældnere) dets farve (se

fx. gulnæbbet;; især anv. som (del af) fugle-

navn, se fx. bred- (1), elfenbens-, kaarde-,
kegle-, kort-, krum-, langnæbbet. || ordspr.

næbbet kvæg forliges bedst {jf.:
Nebbed kvég . . kaldes fugle. Moth.N43; if.

Euitfeldt.Chr.irsHist.(1596).116 brugt af
Chr.II; nu næpjye br. i rigsspr.) lige børn leger

30 bedst. Moth.N43. Oehl.I.178. JHSmidth.
Ords.94. 2) « MO.; jf. Næb 2; dagl, i

S&B. og Larsen, betegnet som no.) om per-

son: som optræder ell. (især) udtaler sig paa
en næsvist uforskammet maade; næsvis;
respektløs; impertinent; ogs.omudtryks-
maade ell. opførsel. Kok.DFspr.L347. Den
lille Frøken begynder at blive lidt næb-
bet. AndNx.PE.l 7.149. (han sagde til eks-

peditricen,) at han ikke havde i Sinde at

40 staa der hele Formiddagen. Hun svarede
ham næbet, mens hun gav ham tilbage

paa hans . . Krone. ThBarfod.SK.143. Den
svansende tjenestepiges næbbede imper-
tinenser overfor sit herskab. FFe^.Mohere.
(1929).283. Hun var . . næbbet ophidsende.
KNordent.TT.12. 3) O/, brednæbbet 2; sj.)

til Næb 4: forsynet med spids, udvækst,
„næb". 3.1) til Næb 4.1 : næbbede Skoe fa;

næbsko). MO.(u. Næbbesko;. 3.2) (bot.) til

50 Næb 4.2. Drejer.BotTerm.107.
Næb-barste, en. (zool.) især i flt, om

næbfjer. Larsen. D&H. -drag:er, en. (zool,

nu næppe br.) d. s. s. -dyr. Funke.(1801).
III.466. -dyr, et. (jf. -drager; zool.) kloak-

dyret Ornithorhynchus paradoxus, hvis snude
er udvidet til et bredt, fladt, andenæbsagtigt
parti ; ogs. (især i flt.) d. s. s. Kloakdyr. Liit-

ken.Dyr.^63. Boas.Zool.''631.

næbet, adj. se næbbet.
60 ]Væb-lje(ae)r, en. (jf.-høTstey -roset;

zool.) (børsteliqnende) fjer ved roden af en

fugls næb. Hornemann.'BF.20. MO. D&H.
-flaske, en. [4.i] spec. (foræld.) : lille, lang-

strakt glaskugle med to (lange) halse (der

anvendtes ved kemiske forsøg). vAph.Chym.
L546.IL133. -fløjte, en. [4.1] {jf.fr. iiute
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å bec; foræld.) J^ fløjte, der blæses fra en
spalte i den ene ende, og hvis mundstykke er

tilspidset hen imod den side, hvor spalten

findes; blokfløjte. Sal.'' VIII.307. f -fort-
sætning;, en. [4.1] (ogs. -forsætning;.

(anat.) hageformet bentap paa skulderbla-

det hos pattedyr; raimcnæbsben; kragenæbs-
tap (Processus coracoideus). Skulderbladets
Nebforsætning. Phy8Bibl.XVII.199. || kron-

udvækst. Viborg&Neerg.EB.21. -frng:tet,
adj. [4.2] (bot.) om plante: hvis frugt er

forsynet med et næb (4.2); især i plante-

navne som: næbfrugtet stjernemos, Mnium
rostratum Schrad. Rostr.Flora.II.^(1925).
571. -fra, en. [4.2] ^ navn paa planter
(urter) af slægten Rhynchospora (af halv-

græssernes familie) (hvis frugter er udstyret
med en af griffelen dannet udvækst); især
om R. alba (hvid næbfrø) ell. R. fusca (brun
næbfrø) . Drejer. FloraÉxcursoriaHafnien-
sis.(1838).lo. Rostr.Flora.I.41. -fald, et

ell. en (Larsen), {dannet e/ferHaand-, Mund-
fuld; sj.) saa meget, som en fugl kan rum-
me i sit næb; ogs.: en lille smule. Han pil-

lede Benet saa rent, at en Fugl ikke kunde
pikket et Næbfuld deraf. Goldschm.VII.72.
S&B. -grnnd, en. (jf. -rod; fagl.) den
inderste del af næbbet (nærmest hovedet).

Boas.Zool.''593. -hinde, en. (jf -hud;
zool.) blød hinde, hvormed nogle fugles (fx.
ænders) næb er overtrukket. VSO. MO. -hnd,
en. (zool.) d. s. Liitken.Dyr.^147. -hval,
en.(nu næppe fer.Næbbe-. OFMiillZoolPr.7).
(zool.)^ dyr af en til tandhvalerne hørende
familie Physeteridæ (hvis hoved for fiere

arters vedk. ender i et smalt, spidst parti,

„næb"); især om slægten Mesoplodon og navn-
lig arten M. bidens (DanmFauna.V.234);
ogs. spec. om døgling (II), andehval, Hype-
roodon rostratus (ZoolDan.1.279. Scheller.

MarO.). Frem.DN.353. SaUXVin.316.
-mnnd, en. (jf. -mundet 2 samt u. Næb 1

;

zool.) især i flt., om insekter af ordenen Rhyn-
chota (der er forsynet med en sugesnabel).
WesenbL.Ins.97. -mnndet, adj. 1) (jf.
Næb 2; dial.) næbbet (2); næsvis. Feilb.

2) (zool.) især i flt.: de næbmundede, næb-
mundene. Brehm.Krybd.676. BøvP.II.489.
•neg:i, en. (zool) d. s. s. Negl 2.i. Lehn
Schiøler. DF. 1.263. Seier. BornholmsFugle.
(1932).45.
næbre, v. ['næura, 'neura; undertiden

'næbra] (ogs. skrevet neb(b)re. Moth.N44.
Blich.(1920).IV. 154. JPJac.(1924).III.
153. AchtonFriis.DØ. 11.160. — (som gen-
givelse af dial.) nevre (neure). Moth.N44.
VSO.I V.N92. Aakj. VF.85. CReim er.NB.
633. jf. MDL.377. Kok.DFspr.1.347. Feilb.

fw. næbbrej. Kvæmd. Esp.457. Thorsen.
162). -ede. (ænyd. nebre, nevre; afi. af
Næb (ell. næbbej; jf.n&bre, nibre; sj. uden
for dial.) 1) om dyr (fugle): pille med
næbbet. 1.l) især om ænder og gæs: pille i,

plukke, afrive noget (især: med hurtige og
smaa nap med næbbet); ogs.: bide i noget
(fx. i klæder) med næbbet. Moth.N44. VSO.

IV.N13. Det kunde ikke vare saa svært
længe, før der var nok til Gæssene at
nevre i. FrPoulsen.L.l17. den hvide Gaase-
flok gaar nebbrende i det duggvaade
Grønsvær. AchtonFriis.DØ. II. 160. Feilb.

Thorsen.162.
|| (1. br.) i videre anv., om an-

dre dyr: pille i, afbide ell. tygge paa noget
(især med smaa hurtige kæbebevægelser),
(faarenes) smaa hvide Tænder . . nevrede

10 den spæde Rødsyres galdebeske Blad.
Aakj. VF.85. (hesten lod) Tømmen løbe
mellem Tænderne uden at ødelægge den— næbrede bare lidt i den, for at faa
Tiden til at ga.2L. Buchh.Fodspor i Støvet.

(1928). 47. 1.2) om fugle: ved hjælp af
næbbet pille i og derved glatte, pudse
fjerdragten. *Alliken sidder

| I Vindues-
karmen, og nebrer sin glindsende Vinge.
Blich.(1920).IV.154. (svane-)llunnen stod

20 og nevrede Y\Qv.DagNyh.^''hl930.Sønd.2.
sp.2.

II
især refl. MDL.375. Aakj. B. 161.

Inde paa Breddens Sne stod Svanerne .

.

og næbrede sig efter Middagsbadet. Buchh.
uH.106. 2) overf, om person. 2.1) (jf.bet.

1.1^ nappe forsigtigt; pille i (ved) noget.

Regnen er forbi. De drivvaade Menne-
sker . . begynder atter at nevre i Kartof-
feltoppene. ^afc/.y^.jfP6. saa nevrede han
fornøjet Katrine i Haaret. ThitJens.Jydske

3p Eistorier.(1916).68. 2.2) (jf. bet. I.2) refi.:

pynte sig (lidt); rette paa frisuren olgn.

Damerne puslede Parykkerne og nebrede
sig inde i Sovekammeret. Skjoldb.JJ.107.
2.3) m. h. t. slagtet fjerkræ: pille rent for
fjer, dun olgn. MDL.375. en anden Pige .

.

nebbrede Fjerkræ, og en tredie sved det.

JPJac. (1924). III.153. CReimer.NB. 633.
Feilb.

Wæb-rod, en. (fagl.) d. s. s. -grund.
40 VSO. MO. SaUXVIII.316. -roset, en.

(jf. -børste, -fje(de)r; fagl.) ^. s. s. Nellike 6.

Sal.'VI.493. -sliede, en. (fagl.) stærkt

hornlag paa overfladen af et næb; Rham-
photheca. Boa8.Zool.*574. -sko, en. [4.i]

(ogs. Næbbe-. MO. jf. Larsen), (foræld.)

en slags spidsnæset sko (jf. Snabelsko samt
u. næbbet 3.1^. Larsen, -snog, en. 1)

(zool.) navn paa to (i Ostindien levende)

arter af piskesnoge (træslanger), Dryophis
50 pulverulentus og mycterizius (hvis stærkt til-

spidsede hoved har en fremstaaende , næb-
lignende hudlap paa snudespidsen). Sal.^

XVIII. 317. 2) ^ tangsnarre af slægten

Nerophis (hvis snude er trukket ud i et rør);

især om arterne N. ophidion (den store næb-
snog) og N. lumbriciformis (den lille næb-
snog). Krøyer.III.716.723. BøvP.III.554.
krumsnudet næbsnog, se krumsnudet.
I. -stævne, et ell. (nu kun dial.) en (Moth.

^N43. Feilb.). (ogs.fiæhbe-. Moth.N43. Feilb.

BL.188. Nip-. Moth.N68. VSO. Skovrøy.
(FlensbA.^yil918.1.8p.2)). {ænyd.nep- (Kalk.

III.230), nebstefne (smst.V.756), sv. dial.

nåbb(e)ståmma; af Næb (2) ell. næbbe(s))

1) (dial.) møde, sammenkomst (egl.: for at

snakke sammen). Leth.(1800). holde næb-

6*
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(be)stævne, staa og sladre. Feilb.\\ staa
til næbstævne, blive udspurgt om, staa

til ansvar for noget, man har sagt ell. gjort

(og faa en irettesættelse derfor). Feilb.BL.
188. Skovrøy.(FlensbA.^Vil918.1.sp.2). || (jf
næbbe 2.2 slutn.) f skænderi; slagsmaal.

Moth.NéS. 2) t højeste ret; sidste instans.

Nip-: Moth.N68. ySO.IV.N97. \\ komme
til nipstævne, forsøge den yderste, sidste

udvej. Moth.N68. VSO.IV.N97. II. -stæv-
ne, V. {til I. -stævne; nu næppe br) snakke;

sladre, næhhe-: Moth.NéS. VSO. -tang,
en. [4.1] (især dial.) en art niptang; især

om tang m. runde, spidse kæber som afstum-
pede kegler; rundtang. S&B. FrGrundtv.
LK.46. Næbbe-: Esp.2å2. -nik, en. Jf
panserfisk, Feristethus (m. to fra snuden ud-
gaaende lange, gaffeldannede knogler). Bøv
P.III.539. -vorte, en. (fagl.) vorte ved
roden af visse fugles næb. Sal.^VI.492.
Xæd, et. se I. Ned. !Bi'æd-, i ssgr. se

I. Ned-.
IK^æde, en, et. se I. Næ.
Kæ-fnld, en. se Nævefuld.
Xæg, en, et. se Neg.
JfægCe)!, en. se Negl.
nægte, v. [^næqdQ] Høysg.AGr.17.73. jf.:

E læses al alle som æ i (fx.) Ebbe . . Men
Dialecterne komme ikke overeens i . . negte.
Høysg.Anh.20. (nu kun dial. nejte. Tychon.
(NkSé^828.1.187; sa.Vers.320: negte). TJniv

Bl.I.369(nordsjæll.). Thorsen.41. Brenderup.
§46. jfFeilb. Esp.234). præf. -ede e^i.f nægte
(Holb.Vgs.(1731).II.5). vbs. -else (s. d.) ell.

t -ning (Holb.Ep.IV.245). {ænyd. neite (De
Gamle VijsesExempler.(overs.l618).b5^), nik-
te, nekte, glda. nekte (Kempis.164. Mari-
agerleg. 365.456. jf.DGL. I.155(var.).II.47
(var.)), skaansk nåkta, nejta (Rietz.465),
no. nekte, no. dial. (sj.) neiKta; vistnok afl.

af glda. nege, sv. fsv. neka, no. dial. neikka,
afl. af oldn. nei (jf. III. nej j; en anden af-
ledning er glda. nethe, nætæ ofl., æda. netæ
of,., oldn. neita)

1) erklære, paastaa, at noget forholder sig

anderledes end angivet, er urigtigt, ell. at
noget ikke finder ell. har fundet sted; be-
nægte (1). t.l) m.h.t. ytring, paastand olgn.:
besvare benægtende; fragaa; benægte,
ikke (ville) indrømme rigtigheden af.
(især m. pron. det, en inf. ell. at-sætn. som
obj.). Jeronimus: „. . hvad vil han sige
med at nægte alt saadant, som er ingen
ærlig Mands Forhold?" — Leonard: „Jeg
faaer vel at nægte de Ting, som ikke ere
skeede." Holb.Abrac.nL4. Da jeg nægtede
at kjende hende personlig, trak han mig
med sig hen til det unge Selskab. Gylb.
X.226. *Det nytter jo ikke at nægte det,

|

jeg nærer en sønderdelende Proces i mit
Hoved. JVJens. Di.51. || m. personbetegnelse
som hensobj. ell. (nit kun) styret af ior ell.

(især) overfor, vilde man nu understaae
sig at nægte ham, at alle Planeter lige saa
vel, som Jorden, ere beboede; saa seer
jeg allerede, at han vilde blive stok-vreed.

Eilsch.Font.116. *Jeg har elsket
|
Dig før-

ste Gang, jeg saae dig, men jeg nægted
|

Det for mig selv; snart maatte jeg det
tilstsiBie. Heib.Poet. III.205.

\\
(som efterlig-

ning af lat. sprogbrug; CO, sj.) m. obj. og
inf. (Jian) beskriver deris Liv og levnet,
som mange Nægter at hafve været til in
rerum nsitvirsi.Holb.Intr.I.Fort.Sv. jf. bet.

1.4: Du nægter mig at være Christen. Molb.
10 (Grundtv.B.1.32).

||
(m. overgang til bet. 1.4^

CP m. subsi, som obj., især i udtr., der angi-
ver, at man bestrider ell. afviser den mulig-
hed, at noget er til, findes olgn.: afvise en
antagelse osv. som urigtig ell. utænkelig. Dette
Spørsmaal er af store Mænd baade bleven
bekræftet og nægtet. Eilsch.Philhist.25. *en
Hedning kun . .

|
En Dosmer kunde Dievle

nægte.Tode.I.281. Will. Jones o.fl. nægtede
dels Sprogets (o: Zend's) og dels Bogens

20 ("o: Zend-Avestas) Ægthed på ugyldige
Grunde. Rask.Udv.IL212. Rigtigheden her-
af vil vist Ingen negte. Kierk.1.147. be-
gynder man ikke med Gud, saa begynder
man med at negte h&m. Høffd.DF.138.
(nu ikke i rigsspr.) i forb. nægte for ell.

til, benægte. Hævn har jeg faaet; men
jeg nægter ikke for, jeg begynder alle-

rede at føle . . Bekymring i Henseende
til Fø\gerne.Wess.LbF.63. „Der skeer jo

30 saa meget Mærkeligt i Naturen." „Ja, det
skal jeg jo aldrig negte til.** Schack. 43.

jf. ndf. 1. 55 ff.: jeg har endnu aldrig ladet
mig narre af nogen Spitzbube, og naar
det skulde skee, saa nægter jeg ikke for,

at jeg jo troer, der skulde et temmelig
forslagen Hoved dert\\.Wess.LbF.60. || i

forb.nægte sig hjemme, inde, se III.

hjemme 2.7, II. inde 1.2. || i udtr. som jeg
kan (skal) ikke nægte, at . ., som en

40 fremhævelse ell. (halvt uvillig) indrømmelse
af en kendsgerning, jeg kan ikke negte,
at Galden skummer mig i Munden. Eiv.
(1914).IV.353. *Hun fager var tilvisse,

|

Det ikke negtes kan. Oehl.XXXII.141. en
By er vokset op omkring min Virksom-
hed, det kan ikke nægtes. Skjoldb.IM.39.
Feilb. man kan ikke nægte andet
end , at . . {vel ved sammenblanding m. udtr.
som man kan ikke sige andet end; jf.Vid

50 SelskMedd.HF.l5.76; dagl. (i skødesløst spr.)

ell. dial.) man maa indrømme, at ..; det kan
ikke nægtes, at . . jeg kan ikke nægte an-
det, end at jeg nok synes, du har talt

lidt — almueagtigt. Jørg.VF.40. AKri-
stensen.Fynboer.(1901).30. D&H.

\\
(nu 1.

br.) m. overflødig nægtelse (ej, ikke, jo) ell.

m. adv. jo m. (rest af) forsikrende bet. i

60 V

den afhængige sætn. (jf. I. ej 1.4, ikke 11.2,

jo 4.2). Jeg nægter icke, at min Mand
ulcanus jo har haft mig mistænckt. Holb.

Ul.Prol. „Hånd tør sige mig i mine aabne
Øyne, at hånd er Doctor Bombastus." —
„Hånd tør saa u-forskammed nægte, at
jeg icke er det." sa.KR.III.4. Det kan
ikke negtes, at der jo synes at være
noget i disse Erindringer. iS^am;?e. IF. ^40.
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Adskillige Lærde have nægtet at Sproget
heri ikke var gothisk men frankisk. i^rSweed.

I VI. 99. *kun Dumheden negter,
|
At til

Dyrenes Slægt bør ei regnes Insecter.

OehLT.155. kan De negte, at der intet Her-
ligere gives . . end det velsignede Linned?
Ing.EF.V.24. Det var .. Synd at nægte,
at der ikke var Etikette . . nok, naar man
kom sammen. Goldschm.1.76. S&B. 1.2)

afvise en anklage, beskyldning; er-
klære sig uskyldig. Da sagde Herren
til Abraham: hvorfor loe Sara .. Og Sara
negtede og sagde: jeg loe ikke. ii^osJ 8.

15. *en trodsig Nægten | Formindsker
Brøden ei. Bahb.StJoh.74. (dommeren fik)

mig overbevist, og saa værsgo': 8 Maa-
nederl Det var et fint Stykke Arbejde,
for jeg nægtede, om jeg saa skulde sidde,
til jeg raadnede op. ORung.Nov.1.65. || refl.,

i forb. nægte sig skyldig. ORung.Y.lOl.
1.3) (nu 1. br.) udtale (ell. nære) den ansku-
else, at nogen ell. noget mangler visse (paa-
staaede) egenskaber; frakende (2). Jeg
nægter Dyrene alle Begreber og Fore-
stillinger om Gud, Dyd, Religion, ^i/sc^.

PhilBrev.29. det (kan) ikke med Billig-

hed . . nægtes vort Old, at have bragt det
vidt i Udøvelsen af denne Konst. jB«/i6.

Tilsk. 1794.594. *Hvo negter Hakon Jarl
vel Tapperhed? Oehl.III.43. Jeg kan ikke
negte ham Talent . . Men et virkeligt
Digtergeni er han ikke. Hauch.IV.32. det
kan man ikke nægte Engelskmændene:
de har vundet mange Slag. Goldschm.SF.
230. 1.4) (nu kun m. overgang til bet. l.i

(se især sp.88^°); især i ældre bibl.-spr., nu
kun højtid.) erklære ikke at kende til

ell. have (haft) at gøre med noget (som
man i virkeligheden kender ell. har (haft) at

gøre med); især m. h. t. religiøs overbevisning:
erklære ikke at ville tro paa ell. bøje
sig for; sige sig løs fra; fornægte.
sandelig siger jeg dig, at i denne nat før
hanen galer, skal du negte (Chr.VI: for-
negtej mig tre gange. Matth. 26.34 (Chr.
YP), du holder ved mit navn, og neg-
tede (1819: fornægtede^ ikke min troe.
Aab. 2. 13(Chr.VI). i Gierningen nægter
(han) de Guder, som han ellers synes at
ti\staae.Eilsch.Philhist.34. Jeg har ikke
forlangt at du skulde nægte din Tro. Det
er dig som forlanger af mig at jeg skal
kaste min bort. Rørd.KK.155.

\\ f nægte
sig selv, fornægte sig selv. dersom vi
ere utroe, bliver (Kristus) dog tro; han
kan ikke nægte (1907: fornægte) sig selv.
2Tim.2.13.

2) vægre sig ved, afslaa (at foretage
ell. lade en anden foretage noget); sige nej
til; ikke ville g aa ind paa. 2.\) afslaa,
vægre sig ved at opfylde en bøn, an-
modning, forpligtelse olgn. ell. at rette sig
efter ens ønske osv. || m. (subst. ell. pron. som)
obj. og hensobj. er det mueligt at han endnu
tør tage i Tvilsmaal at nægte mig saadan
Tinge Ting. Holb.Usynl.IL4. *Den Søn . .

|

Har jeg paa Halsen skaffet jer.
|
Jeg Fruen

intet negte vilde. Wes8.80. Jeg kunde ikke
nægte ham dem (o: 200 rd.) som Forskud
paa de 15,000 Rd. som han kom for at

hente. Heib.Poet. V11.116. *Hun nægter mig
hver Dands, og — paa det Lav I — hvert
Kys. Winth.V1.261. „Maaske jeg ser ind"
. . „Nej De skal love det, Hr. Lee. Vil
De nægte mig den ringe Tjeneste?" JF

ip Jen8.H.122.
||
(m. overgang til bet. 2.2) m.

refl. hensobj. (disse mennesker) nægte sig

ofte selv intet, men nægte andre alting.

Holb.MTkr.602. jeg har maattet negte mig
mit kjæreste Ønske. Kierk.V1.216. Kæm-
pede man med aandelige Vaaben? Neg-
tede man sig nogen Bagvaskelse ? Brandes.
XII.152. (iron.:) nægt Dem endelig ikke
noget

!
S&B.

\\
(sj.) i forb. nægte noget

for ell. til en. (du) negtede ikke dit Man
20 for deres Mund og gav dem Vand for

deres l^øist.Neh.9.20. Vi kunde u-mue-
ligen, hvor nødig vi end vilde, negte det
til samme Karl; thi han kand over 24 slags
Sprog. Holb.MascII.l. || m. inf. ell. vbs. som
obj. *Evige Kærlighed, kan du da nægte,

|

Sjælen, der hungrer, sin Næring at faa?
SalmHj.374.6. den, hun hører til, nægter
plat at give mig hende. Skuesp.Il3.103. Da
Kongen . . vilde kræve Skat af Bønderne,

30 negtede disse at betale den. Molb.DH.II.24.
skulde Trassaten nægte at acceptere, be-
der jeg Dem om Tilbagesendelse uden
Protest. Ludv. jf. Mikkels.0rdf.405. \\

(nu 1.

br.) m. en af demonstr.-relat. pron. indledt

bisætn. som obj. *0 da vil han ei heller
her

I

Mig negte, hvad fornødent er
|
Til

Sjæls og Legems Baade. SalmHu8.181.3,
*jeg vil ikke negte, hvad De ønsker. OehL
RE.121. PalM. VIII.76.

||
(højtid.) m. (per-

40 sonificeret) subj., der betegner skæbnen, for-
synet olgn., især i forb. som naturen, skæb-
nen nægter en sine gaver olgn. der
findes visse Mennesker, som Naturen ha-
ver negtet sine Gaver. Holb.Ep.IV. 224,
*Hvi negtes Gravens Elsker (o: oldingen)
Hvile,

I
Naar Haabets muntre Yndling

døer? Ew.(1914).III.191. *Skiebnen næg-
ted mig,

|
EnhverVelsignelse, den skiænkte

dig. Bagges.SV.260. *de vise Guder,
|
Som

50 nægted Høide mig og Legemsfylde. Bødt.
145. *Hvad Livet om Dagen dem næg-
ted . .

I
Det skjænker dem Vinen og Nat-

ten. Drachm.D.46. || m. tings-subj. Benene
nægter mig deres Tjeneste. 5^5. (dette)

kan medføre, at Lygterne helt nægter at

brænde. BerlTid.''*/sl933.M.6.sp.3. spec. (^,
nu næppe br.) om vind: dreje op mod et

fartøjs kursretning; „skralle" (mods.rnmme).
SøLex.(1808).101. ^ nægte at vende,

60 om sejlskib, som efter at have faaet vinden
forind under forsøg paa stagvending, slaas

tilbage af søen, p. gr. af ringe fart olgn.

(i st. f. at gaa frem igennem vinden). SøLex.
(1808).101. Scheller.MarO. 2.2) (nu 1. br.)

ikke (ville) give tilladelse til, at noget

gøres ell. sker; forbyde, (m. person-obj., der
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betegner den, hvem forbudet rettes til, og

tings-obj., især inf., der betegner, Jwad for-

budet gaar ud paa). *Iil at forsvare Kon-
gen med dit Sværd 1 |

Hvi negter Gud
min matte Alderdom |

At følge dig? Oehl.

17.224. *lian nægter mig
|
At see dig

sidste G&ng.Heib.Foet.III.229. JVJens.
Di.27.

3) (jf. fornægte 3j f undlade at be-

at nægte et lovforslag sin tilslutning; veto. PT
Rasmussen.Den da. Statsforfatning.(1886).5.

Kaper.^ f -vis, adv. paa nægtende maade.
det, der bejaes om den ene (ting), næg-
tes, eller forstaaes nægtelseviis, om
den SLuden. Høysg.S.26.
Næg;te-ord9 et. [l.i] (gram., 1. br.) d.s.s.

Nægtelsesord. S&B. D&H.
CP ]Srægter, en. især (jf. Aands-, Guds-

ke7ide kulør; svigte, man bekiender Far- lo nægterj til nægte 1.4: person, som for-

ven saa længe man kan. Den, som altsaa

negter Farven, eller stikker urigtigt, gi-

ver i Straf til hver b.Spillebog.(1786).120.

4) part. nægtende brugt som adj., om
ytring, opfattelse olgn., som indeholder et be-

nægtende ord (et nægtelsesord) ell. begreb:

negativ. Eilsch.Term.23. vAph.(1759). det

erhvervede og nægtende (Brandes.DD.7:
negative j Grundtræk: Forsagelsen, ^ran

nægter noget. Navnet (o: deister) blev i

fordum Dage givet Christi Guddoms og
Tre -Enighedens Nægtere. Eilsch.Philhist.

33. de filosofiske Lærdomme om Gud
som Sandhed, Djævelen som dens Nægter.
SBHersl.( Grundtv.B.I.196). || til nægte 2.1,

i ssgr. som Militærnægter.
nsBh, interj. se III. nej.
". Kælde, en. ['næla] flt. -r. (glda. nelle

des.I.371. D&H. i nægtende idi\å ell.2Q (Hary.Kr.311. Dyrerim.48), nædlæ ofl

tilfælde, i benægtende fald. S&B. \\ især

(gram.) om ord (adverbier), endelser olgn.,

der er udtryk for nægtelse, den nægtende
Partikel u, som bemærker ikke.Høysg.AG.
159. Ordet (engi) er sammensat af einn
og den nægtende Endelse -igr eller -gi.

Rask.IslS.106. nægtende Henvisningsord.
Mikkels.Sprogl.199. nægtende Biord. D&H.
Nægtelse, en. flt. -r. (glda. nektæls)

(sml. glda. nald(e) (Harp.Kr.xcix. Suso.52),

jf. jy. nald(e), no. dial. nasle oft.), æda.
næt('h)læ (AM.), nætlæ (Harp.Kr.3.10.U4),
SV. nassla (dial. natlaj, no. nesle (dial.netlsi),

sen. oldn. natla, netla (An old Icel. medical
miscellany. ( Oslo. 1931).296 f.), eng. nettle,

nt. holt. nettel (jf. nht. nesselj; afl. af et til

no. -nata (i brennenata^, sv. dial. natå, oht.

nazza svarende ord m. sa. bet; besl. m. I. Net;

1) CO som vbs. til nægte.
|| (jf. Benægtelsej ^ojf. II. nælde samt Netteldug \\navnet skyl-

iil nægte l(i). (jeg) holder for, at, naar
noget utroeligt fortælles, endskiønt det
bekræftes af 100 Skribentere, det dog
kand og bør forkastes ved et eeneste
øjensynlig Vidnes enten Nægtelse eller

Taushed.jBroZ6.J5p.III.4il. en Tid . . da
man neppe turde være bekiendt, at be-
svare disse Spørgsmaal anderledes, end
med undvigende Tvivl — om ikke med

des anvendelsen af plantens taver til net og
vævninger)

1) 2( navn paa (plante af) slægten
TJrtica L. (hvis fleste arter er forsynet med
brændehaar); især om U. urens L. ('den lille

nælde. vAph.Nath.V.520. liden nælde.
AxLange& Seeberg. Sdjy. Planter. (1927). 44.

J/". Brænde-, Eddernælde^ ell.om tl.dioecaL.

(stor nælde. JTusch. 254. Tidsskr.f.Skov-

SifgioTtNegtelse.Molb.Tale.(1837).ll. Næg- 40 væsen.l918.B.l. tvebo nælde. VSO. Rostr.

telse af Besiddelsen (o: af fundne ting)

Goos.II.438.
||

til nægte 1.4; i ssgr. som Guds-
nægtelse.

II
til nægte 2.i. Nægtelse af alle

Glæder, Livets Fornødenheder. Levin. Gør
Deres Pligt, Underofficer . . eller ønsker
De maaske at blive stillet for en Krigs-
ret for Nægtelse af Lydighed. AKohl.MP.
1.258. Nægtelse 3itB etaling. Ludv. 2) (især

W) benægtende ytring olgn. VSO. IV.

Flora.^*(1925).133. jf. Hede- (2), Tvebo-
nælde^; ofte anv. m. nedsæt, bibet., m. tanke
paa planten som et (foragteligt, utiltalende)

ukrudt ell. m. fremhævelse af dens evne til

at brænde. Nelder skulle arve (israeliter-

nes) yndige Ting af Sølv, Torne skulle

voxe op i deres Telte. Hos.9.6. *Af onde
Planter, som af Neiler Colloqvinter

|
Var

ikkun ringe Tall, men Lilier Hyacinther
N83. MO.n.l97.

II
spec. (jf. Nægtelses-ad- 50 I . . Overnoå.Holb.Metam.6. *Gik alle Kon-

verbium osv.; gram.): ord (adverbium, par-
tikel olgn.), hvormed man udtrykker en næg-
telse (1); negation. Rask.Udv.1.117. FDyr-
lund.Uds.55. Byskov.M.71. [N^ægtelses-,
i ssgr. (f Nægtelse-, se u. -visj. til Næg-
telse 1; især (gram.) i ssgr. svarende til

nægte 4. -adTerbinm , et. (jf. Næg-
telse 1) nægtende adverbium, biord (se u.

nægte ij. Madv.Lat.0rdføiningslære.(1895).

ger frem i Rad, | I deres Magt og Vælde,
|

De magted' ey det mindste Blad
|
At sette

paa en Nælde. ^rors. 74. *0 sorte Gran! o
grønne Bøg I | O selv du lille Siællands
^eldel Bagges. 11.249. *Af hans sjunkne
Grav udvælder

| Tidsler nu, og hvasse
Nælder

|
Næres af hans Heltebryst, jffawc/i.

SD.L86. Rostr.Flora.l.108. Ukrudt var der
meget af. Nælder og Hundekejs . . kon-

274. -biord, et. d. s. Mikkels.Sprogl.233. 60 kurrerede stærkt med de ædlere Vækster.
ord, et. (jf. -partikel samt Benægtelses-,
Nægteord;. VS0.IV.N83. MO.II.197. Mik-
kels.Sprogl.200. -partikel, en. nægtende
partikel. Madv.LatSprogl.H22. -ret, en.

(jf. nægte 2.i; hos sprogrensere) om (et stats-

overhoveds ell. en folkerepræsentations) ret til

AarbFrborg.1918.68. \\ billedl. *Lad Fjenden
plukke Blomster derude, hvor han vil:

|

Nælder hos de sønderjyske Piger. Drac^m.
DG.129. m. tanke paa det hoMenske nælde-
blad: *De (o: tyskerne) planted nælder i

vor grund,
|
vi sad med hånd i skød.
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NMøll.B.93. II (jf. Nælde-kur, -piskej i forb.

som piske, slaa ell. (nu næppe br.) rive
med nælder, rif (hesten) vel med Nel-
der, indtil den blifver ysinn.HesteL.(1703).
A8r. *Hvo forraader sin Ven, ham vi

pidske med Riis og med Nelder. i?awc^.

DV.IL 91. KMich.K.85. gribe e//.tage
fast om nælden olgn., tage energisk fat
paa noget, især for at bekæmpe en misbrug,

komme noget skadeligt til livs. (udtr. beror paa
den opfattelse, at man ikke brænder sig, naar
man tager haardt paa et nældeblad). Tilsk.

1933.1.412. jf.: *Æren (o: for at jeg, Egil,

undslap fra Erik blodøkse) tilkommer Arin-
bjørn; |

ikke uden hans Visdom, som greb
Nælden med Haanden, havde j eg nu mit B.o-

Yeå. JVJens.(IslSagaer.I.114). || ordspr. og
talem. nælden brænder baade ven og
fjende olgn., (nu næppe br.) om den, som
ikke kender til persons anseelse, ingen skaa-
ner, fx. om en streng, retfærdig dommer (jf.
FLaale.II.302) ell. om slette, ondskabsfulde,
skadefro personer(jf.Mau.l012. VSO ).Moth.
N57. *Alting han (o: grev Gert) voved for
lidet at vinde,

|
Spared som Nælden ej

Ven eller Fjende. Grundtv.PS.VI.23o. (nu
næppe &r.:j det, som sk al vorde nælde,
maa tidlig brænde (o: om fremherskende
egenskaber, der tidlig kommer til udbrud).
Mau.1013. jf.: Det skal tidlig brænde, som
skal blive en godNelde, Cit.ml.l?20 ogl754.
(KirkehistSaml.5R.III.808). klog fsj. klo-
geste. Grundtv.PS.IV.108) høne ell. (især)
kloge høns(fhviåehøns. Moth.H79)gør
ogsaa (kan ogsaa gøre) i nælder(ne)
(Moth.N57. VSO.II.G386. Grundtv.Snorre.
1.19. Hrz.VII.331. S&B.I.516. Feilb. OrdbS.
(Fyn)) ell. (nu næppe br.) gør ogsaa (kan
ogsaa gøre) æginælder(ne) (VSO.I.38.
Grundtv.PS.IV.108) ell. (nu næppe br.)\æg-
ger ogsaa (kan ogsaa lægge) æg i næl-
der (Moth.H79. PAHeib.Sk.III.95. Ing.
EM.I.ll), (jf.nt. kloke(wiese)h6hner leggt
ok in 'e nettein (Mensing.Wb.III.789)) selv

den kloge og forsigtige kan begaa en dum-
hed, gøre fejl, „brænde sig'', herefter (i sa.

bet.) m. person-subj.: gøre i nælderne
(dial. i en nælde. jf. Dania.IX.46) ell. (1.

br.) gøre æg (Grundtv.Dansk.lII.420) ell.

lægge (et) æg (Thyreg.UdvFort.I.163) i

nælderne. FolketsNisse.^Vil860.11. „Bare
ikke B. har gjort i Nælderne" . . „Hvad
kan jeg nu have lavet af forkert." ^nc?iV^æ.

PE.iI.50. jeg er bange for, at jeg har
gjort i Nælderne . . Jeg har betalt Kro-
manden to Tusend Kroner for Baadpar-
ten; og nu hører jeg, at det er din. sa.

DM.II.116. Feilb. jeg kender krudet,
sagde fanden, da han havde brændt
sig paa nælder, se I. Krud 1. med
handsker skal man luge nælder af,
se IV. luge 3.

||
(zool.) i forb. nældens

takvinge, om dagsommerfuglen Vanessa
urticæ (hvis larve lever paa nælder); nælde-
sommerfugl, -sværmer; „den lille ræv". Frem.
DN.680. 'DanmFauna.IV.54. Sommerfugle

— „Admiraler" og „Nældens Takvinger" —
har basket fortvivlet i de hvide . . Vindus-
karme. KnudPouls.BD.51.

2) (især dial.) 2( om forsk, planter, der min-
der om nælde (1), fx. blinde-, døv-, hampe-
nælde, seJTusch.305.312.344. Festskr.Feilb.
49 samt vAph.Nath.V. 521 f |j blind, død,
døv nælde, se u. blind 10.2, II. død 3,

døv 3.

10 3) (med.) især i flt., om udslæt (vabler),

der fremkommer ved tilfælde af nælde-
feber. SaUXVIII.318. j/.; et neldeag-
tigt Udslæt. JournalMedChir.11.74.

II. nælde, v. ['næla] -ede. (jf. tg. nes-
seln, eng. nettle osv.; til I. Nælde; nu kun
dial.) brænde med nælder; ogs. (og især)

refl.: brænde sig paa nælder. *(jeg) ofte
saa betuttet gaar,

|
Som Barnet, der er

nældet. Cit.ca.l710.(NkS4'>820.24). Esp.242.
20 IK'selde-, i ssgr. (f m. ty. form Nessel-,

se u. Nælde-feber, -sot^. afl. Nælde 1; fx.
(foruden de ndf. paa alfabetisk plads an-
førte): Nælde-fiber, -plante, -rod, -saft,

-stilk, -tave. -batteri, et. (zool.) samling
af nældeceller paa straaledyrs fangarme.
Boas.Zool.^174. -blad, et. {æda. (flt.) nætlæ
blathæ (i bet. 1: Harp.Kr.l44)) 1) i egl. bet.

Moth.N57. VSO. Recke.ND.102. || i sammen-
ligning, (brevet har) brændt paa mit Bryst

30 som et Neldeblad. Jw^.7iS'./J.55. || om gen-
givelse af et nældeblad i de holstenske her-

tugers vaaben. Holb.DNB.630. den hertuge-
lige Fane med det grønne Neldeblad. Ing.
VS.III.161. jf.: „følger Hertugen af Nord-
albingiens Banner I" „Troer I, Lykken er
større under Neldebladet, end under Kor-
set (d: Dannebrog).^ smst. ogs. (jf. bet. 2.1j
som præg i holstenske mønter: Slange. ChrlV.
927. man (har) henført Kobbermynter med

40 Neldebladet til Holsten. Aarb.1884.245. 2)

overf. 2.1) (jf. bel. 1 slutn.; foræld.) holstensk

mønt med et nældeblad (1) som præg; spec.

om lybske to- (og fir-)skillinger, præget 1620-
23 i den sønderborgske hertug Hans den yng-
res navn. Moth.N57. VSO. 39,721 Dir. i

Rytterpenge og Neldeblade. JWi7cA;e.C/ir

ITsMøntpolitik.(1919).225. 2.2)/^ JaJ, foræld.)
betegnelse for kanon, anv. under Christian IV
(paa hvilken der som kendetegn er støbt et

50 nældeblad). OpfB.^ 11.128. jf.OBlom.Kri-
stianITsArtilleri.(1877).226ff. -blomst-
ret, adj.(bot.)iforb. (de) nældeblomst-
re d e , om planter af ordenen Urticales (hvor-
til bl. a. nældefamilien). Sal.XVII.1089.
-blære9 en. (jf. -kapsel; zool.) blære i

nældecelle, hvorfra der ved berøring udstø-

des en fin traad, som udskiller en giftig,

sviende vædske. Liitken.Dyr.^326. Boas.Zool.*

167. -bnsk, en. (jf. Busk 2 slutn.) busk-
60 lignende klynge af nælder. (Kalk.III.253).

Moth.N57. LTid.1723.158. S&B. \\ i sammen-
ligning. Hun skinner mellem de Andre
som en Rose i en Neldebusk. Gylb.VI.251.

II
talem. (jf. u. I. Nælde 1; sj.). En klog

Mand kan ogsaa løse sine Buxer i en
Nældebusk. ikfaw. 1.555. -celle, en. (jf.
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-batteri; zool) celle i straaledyrs ydre be-

klædning (ektodermen), indeholdende en næl-

dehlære. Boa8.Zool.*J67. -dns:, en ell et.

(8j.) d. 8. 8. Netteldug. Moih.Nbl. Meyer.^

688. jf. VSO. -feber, en. (f Nessel-. LTid.
1761.243. FrSneed.1.99). (<y. nesselfieber;

jf. -frisier, -sot, -sygdom, -syee) sygelig

tilstand, der ytrer sig ved fremkomsten af
smaa vædskefyldte vabler i huden, som frem-
kaldes af visse gifte (fx. (brænde)nælders,

goplers) ell. af forsk, insekters stik ell. af
forsk, indre aarsager (navnlig optagelse af
artsfremmed æggehvidestof), og som foraar-
sager stærk kløe; Urticaria; ogs. (vet.) om
knudefeber (MøllH.IV.474). VSO. Fanum.
495.

II
uegl. Jeg har den aandelige Nælde-

feber; mit Hjærte klør, mine Indvolde
brænder. Drachm.F. 1.291. SvLa.FruG.41.

t -frisier, pi. {efter ty. nesselfriesel) d. s. s.

-udslæt. Caspari.Huus- ogReiselæge. (overs.

1828).65. -fra, et. {æda. nætlæ frø (Harp.
Kr.l44)) frø af nælde, spec. af hedenælde,

anv. i folkemedicinen. HesteL.(1703).B6*'.
FolkLægem.I.47.II.12.III.79. AxLange.FP.
87. t -gaffel, en. (zool.) halvmøllet Eur-
rhypa urticata (hvis larve lever paa nælder).
Cuvier.Dyrhist.il.274. -garn, et. {ænyd.
d. 8. ; jf. ty. nesselgarn) gar7i, fremstillet af
sejge taver i nældens stængel og (tidligere)

anv. til netteldug. Moth.N57. vAph.(1764).
VSO. S&B. -kaal, en. (nu især dial.)

suppe kogt paa flæsk ell. kød med (hakkede)
nælder; i videre anv., om daarlig kaalsuppe.
Moth.N57. *Nelde-Kaal

|
Og tintet Fieske-

Stykke. Wadsk.Brudev.V.)(2v. VSO. Feilb.

-kapsel, en. (zool.) d. s. s. -blære. D&H.
SaVXVni.319. -konge, en. \ om forsk,
smaafugle; dels (nu næppe br.) om fugle-
konge (1) (Moth.Conv.N36. VSO.), dels (Især
dial.) om rødhals, Erithacus rubecula (Kalk.
III.253. Kjærbøll.297. Feilb.), dels (nu kun
dial, sdjy.) om gærdesmutte (EPontAtlas.I.
629. MDL.376. D&H.). -knr, en. (jf. --pi-

ske; 1. br.) en (bl. a. mod lamhed anv.) kur,
ved hvilken patienten piskes med nælder.
Larsen. D&H. -mælk, en. (nu næppe
br.) saft af nælder, blandet med mælk og
anv. som lægemiddel. Apot.(1791).83. -pi-
ske, V. vbs. -ning. (jf. -kur samt piske
med nælder u. I. Nælde 1 ; 1. br.) piske med
nælder (dels som straf, dels som middel mod
forsk, sygdomme). Naar alt saadant ikke har
hiulpet, saa har man Neldepidsked den
arme Tatient Agerbech. FA.1. 74. (nælden)
har faaet Anvendelse i Lægekunsten til

„Nældepiskning«. MøllH.IV.473. -silke,
en. {ænyd. d. s.; ty. nesselseide) ^ d. s. s.

B.a.mpe-,IlvLmlesi\ke. Moth.Co7iv.G20. Rostr.
Flora}^(1925).320. -sommerfugl, en.

(jf. -sværmer; zool.) nældens takvinge (se

I. Nælde 1 slutn.). S&B. Sommerfugle.30.
-sot, en. ft Nessel-. Luxd.Dagb.I.30. jf.:
Man siger endnu Nesselsot i Dansk, da
den dog kunde paa bedre Dansk hedde
l^æ\desot.vAph.(1764).445).(med.,nu næppe
br.) d. s. s. -feber. Agerbech.FL.89. OLBang.

T.446. -sværmer, en.
(Jf.

-sommerfugl;
zool.) nældens takvinge (se 1. Nælde 1 slutn.).

Andre8.Kliff.214. -sygdom, en. (med., nu
næppe br.) d. s. s. -feber, Ackermann.Opblæ-
sel8er.(overs.l794).25. -syge, en. (8j.)d.s.

VSO. -te, en. om (afkog af) tørrede blade

af nælde (1) ell. tørrede blomster af døv-

nælde, anv. i folkemedicinen. FolkLægem.I.
47.IL12.III.79. AxLange.FP.24. -traad,

io en. (zool.) traaden i et straaledyrs nælde-
celler; ogs. om føletraad (m. nældeceller) hos

disse olgn. dyr. Bergs.GF.I.Wl. Frem.DN.
503.

Il
ogs. (sj.) om planters brændehaar.

billedl.: i Steden for . . Kviste bærer Træets
(o: „livets træ") Grene mægtige Sugevorter
og Bundter af lange Nældetraade. Jør^-LT.
5. -træ, et. (jf. -ved) ^ træ af slægten Celtis

afelmefamilien (der hører til de nældeblomstre-
des orden); især om arten C. australis L. OJN

20 Mørch. Anviisning til at ordne Træer. (1838).
103. ForstO. II

ogs. (nu næppe br.) om den
nordamerikanske art C. occidentalis L. VSO.
-t(rJ9 et. (1. br.) tøj af nældegarn. OpfB.*
111.339. -ndslag, et. (<z/.nesselausschlag;

med.; nu næppe 5r.) d. s. s. -udslæt. Jour-
nalMed Chir.II. 73. Frånkel. Fruentimmer-
Sygdommene. (overs. 1842). 464. -udslæt,
et. (jf. I. Nælde 3 samt -udslag, -vablej de
ved nældefeber fremkomne vabler; ogs. om

30 selve sygdommen. Tode.SJ.1.246. LandbO.
111.710. -vable, en. (jf. I. Nælde 3; med.)
vable, som fremkommer ved anfald af næl-
defeber. D&H. -vabel: S&B. -ved, et.

2f (nu næppe br.) d. s. s. -træ. JHSmidth.
Arboret.56.

O Næ-maane, en. [1] (l.br.) aftagende
maane; især om maanen mellem sidste kvarter

og nyet. Landet var graat af Næmaanens
Lys. Jørg.RB. 171. Næmaanens spøgelse-

40 gule Halvring. SMich.HB.311. -morke,
et. [1] {som gengivelse af oldn. niSmyrkr;

jf. Nidmørke; sj.) tæt mørke om natten,

(som) naar maanen er i næ. det tykkeste
^dd-Mørke.VilhAnd.(IslSagaer.lII.253).
L IK^æn, et. se L Nænne. II. næn, adj.

[næn'] {til II. nænne
; jf. ænyd. og dial. næn-

nen, karrig, gerrig (Kalk.V.756. Moth.N62.
Esp.242), nænnende (Feilb. OrdbS.(sjæll.)),

SV. dial. nånnel (Rietz.476); uden for dial.

50 sj. og kun O) d. s. s. nænsom. Glad og tryg
lægger hun sig ind til Mogens, hvis Arm
er næn og øm og dog saa stærk. KBirk&
JKure.IngridKlo.(1907).86. især i forb. næn
over (for) ell. om ell. (sj.)yed (OlafHans.
ND.50). ved alle Kødfaareracer (er) Mo-
deren næn over Lammene. LandmB.lL307.
Pedianus Secundus er ikke næn overfor
sine Slaver. JakHaris. Neropolis. (1899). 23.
(han) var i det hele næn om sine Klæder.

60 KRosenstand.JørgenFang.(1902).62. Er De
næn om Deres Dækketøj, saa ødelæg det
ikke med Lnd^nl^ ev.Pol.^kl928.24.sp.4.

\\

attrib. Du skal tage paa ham med næn
}^2i2inå.OrdbS (Falster).\\(sj.) som adv. (hun)
stryger nænt ned ad Forklædets bløde
Folder. KBirk&JKure. IngridKlo. (1907).58.
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næn(ne)lig:, adj. ['næn(8)li] {til II. næn-
ne (ell. II. næn^; jf. I. Nænne; sj.) d. s. s. II.

næn, nænsom. *(nu) hented han Aanderne
ud gennem Karmen |

og holdt dem saa

nænligt som Dukker paa Armen. Bergstedt.

TR.6S. FlenshA.'''-lil926.4.sp.l. I.Xænne,
et ell. (sjældnere) en (Maaned8-MagJ9.21.859.
Feilb.). ['næna] (ogs. Næn. [næn'] PLaurids.
S.V.8?. Danskeren.^U1920.1.8p.l. Hans
Povlsen. Julie Pandum. (1926). 83). (ænyd.

nænde, nende, glda. nænnee, fsv. nannafsv.
dial. nanne. Riefz.476), raskhed, mod olgn.,

no. dial. nenne ; afl. af LI. nænne
; jf. II. næn,

nænlig, nænsom; især dial.) om den (af visse

forhold bestemte) sindstilstand, at man (efter

en vis selvovervindelse) kan faa sig selv til ell.

(især) føler trang til, nærer ønske om at fore-

tage noget, komme i lag med nogen ell. noget

;

lyst; tilbøjelighed; vilje. Moth.N62. det
er en Karl, som baade har Nende og Magt
o: baade Lyst og Kræfter. F50.i7.i\^87(„I
Jylland"). MO. De lo af ham (o: en ulv),

og til Svar satte han sig paa sin Bag og
tudede for Lig, i Haab om at faa det til

at krybe i Haarrødderne paa dem, saa
Nænnet gik af dem.JVJéns.NG.153. Jeg
har ofte haft til Hensigt at skrive en Ro-
man om mit Militærliv . . Naar jeg ikke
har faaet det gjort, er det ikke det gode
Nænne, som har fattedes mig, kun Tiden,
der ikke har villet strække til. Aakj.FDD.
56. Han sloges ikke ofte, men slog til

med Nænne, naar han slog.JørgenNiels.
LL.61.

II
i forb. have nænne til (oftest

i nægtende sætn.). Junge.396. Han har ikke
Nende til at drikke sig en Snaps. VSO.
IV.N87. Efter at Kirstine var bleven gift .

.

glemte man snart det Nænne, man havde
haft til Niels (o: hendes tidligere kæreste);

det faldt ingen ind at gøre Løjer med
(ham).JVJens.HF.109. Aa, hun undte ham
lidt Medgang, hun havde ikke Nænne til

at rive sig løs. JørgenNiels.DH.80. ofte i

forb. have et godt nænne til, (iron.)

være utilfreds med, fjendtlig sindet over for;
have et godt øje til den gamle svedne
„Chirurgus", til hvem Trappaud bestandig
har haft saa godt et 'Nænne. Aakj.HS.705.
DTidsskr. 1904.230. Brun havde et godt
Nænne til Friisholtmanden, og flere Gange
havde han jo med Held bremset dennes
tyranniske Aåfærå. AarbAarh.l931.59. IL
nænne, v. ['næna] præt. -ede ell. -te (Chr
Borup.PM. 127. Grundtv.Saxo.II.24. Ko-
foed-H.ansen.KA.1.106. — tidligere ogs. skre-

vet -^q. Grundtv.BrS.98. jf. Thorsen. 103.
Dania.IX.38 samt Moth.N62. VSO. Feilb.);

part. -et ell. (nu l.br.uden for dial.) -t [næn'^]
(Mol.G.(1724).77. Skuesp.V.550. Bagges.L.
1.314. Kierk.XII.277. Thorsen.103. Dania.
IX.38. jf Moth.N62. VSO. Feilb.). (ænyd.
nende (og ninde; jf. Feilb.), oldn. nenna,
sml. got. ana-nanj)jan, vove (jf. oht. ginindan,
vove); ordets grundbet. er vistnok: være ivrig,

stræbsom, jf. oldn. nenninn, virksom, nen-
ning, stræbsomhed; jf. IL næn, I. Nænne

08v.) med en vis selvovervindelse fo ret ag c sig
noget, (kunne) overtale sig, faa sig til at

gøre noget (især: noget, der volder sorg, ubehag
olgn.); have hjerte til (især: at gøre noget
ubehageligt olgn.); have nænne til. (oftest

i nægtende ell. spørgende sætn., udraabs-sætn.
olgn.).

II
m. subst. ell. pron. (især detj som

obj. kan han nu nænde det, naar han veed
at han gjør min stakkels Jomfrue saa be-

10 drøvet. PAHeib.Sk.II..H57. Du svarer mig
ikke? kan Du nænne ået.Winth.IX.89. han
var bleven vidende om, at Jens . . sov
hos Marie i Pigekammeret . . „Jeg tåenkte
ellers paa at snibbe dem, men saa kunde
jeg alligevel hverken nænne eller lide

det.'' Staun.UD.185. \\ (jf.ndf. 1.42 f.; dial.)

i forb. m. til. Hvor Agrene før gik i Øst
og Vest, pløjede Thomas nu i Syd og
Nord I . . Var det dog ikke gudsforskræk-

20 keligt, at et Menneske kunde nænne til

det. Aakj.PA. 31. OrdbS.(Lolland). || især
i forb. m. inf. Jøder, der legge alle deres
Midler an i Juveler, og nender icke atkiøbe
en skickelig Klædning. i7o^6.Z7i7JI.1. 6. *Ei
nænte jeg at sige Gubben Nei. Oehl.lX.9.
*FædrelandI

|
Siig mig dog, hvad var min

Brøde,
|
Da din Søn du bort at støde

|

Fra dit Hjerte nænne kan? Meib.Poet.IX.
10. Skjønt det frøs, havde hun ikke næn-

30 net at lægge i Kakkelovnen. Schand.BS.
230. P. var hans eneste Barn, men ikke
desto mindre nænnede han knap at give
ham det Nødvendige, saa at Sønnen var .

.

daarligere klædt end noget Husmands-
barn. jSawcZ.GJ^.i 55. han nænner ikke at

spise sig mæt, se mæt 1. (nu kun poet.)

m. inf. uden at: Jeg nenner ikke giøre det.

vAph.(1764).445. *kun de to
|
Smaae nys-

selige røde Skoe
| Ei Ilden nænte tage.

40 Bastian.Nr.6.7. *Alt står, som vi gik fra

det . .
I

Jeg nænner næsten ikke flytte

noget.FrNygaard.P.19. (jf.ovf.l.Wff.; dial.)

m. inf. tilknyttet ved til: jeg (er) et Naa-
dens Redskab, som den Barmhjertige vist

ikke kan nænne til at sønderbryde i For-
tørnelse. Cit.l828.(Grundtv.BJI.151). Jak
Knu.A.77. Feilb. OrdbS.(Lolland). \\ m.flg.
at-sætn. Han nænner såmænd ikke at no-
gen Pige skal græde for hans Skyld. Rørd.

50 LB.191. Det er blevet Vinter fra igaar
til id ag, Vorherre har ikke nænnet, at alt

skulde se sort ud for os stakkels Menne-
sker, han har nyskabt Jorden inat. Buchh.
UH. 106. nænnelig:, adj. se nænlig.
nænsom, adj. ['næn(i)sa)m(')] (ænyd.nend-
som; afl. af II. nænne; jf. II. næn, nænlig;
især CP ell. dial.) som ikke nænner at gøre

noget (der kan volde sorg, skade olgn.); mild;
forstaaende; hensynsfuld; overbæren-

60 de; skaansom; øm; ogs.: som anvender ell.

behandler en ting med omhu, varsom-
hed, sparer paa den olgn. Folket (havde)

paa en Maade samlet sig, ved at tage Yp-
perste-Præsten, den gamle, nænsomme Eli,

til Bommer. Grundtv.HV.I.147. Midler, i

hvis Valg de ikke vare meget nøiereg-

XV. Rentrykt Vio 1933
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nende og nænsomme. Allen.I.306. Onkel
J. . . var en meget nænsom og hensyns-
fuld Kudsk.JakKnu.G.143. \\ i forh.m.præp.
over (sj. over for. HPHansen.Renlighed i

gl.Dage.(1928).35. OrdbS.(sjæll.)); dels m.h.t.

person ell.dyr: desmere nænsom bør Du
være oyeihenåe.Biehl.Euph.é?. FrGrundtv.
LK.211. jf.: *Himmelen var selv saa næn-
som over Dennem,

|
At ingen Vind fik

Lov at trænge sig igiennem. ChrFlensb.DM.
1.43. dels m. h. t. ting ell. forhold : du skalt

altid være nensommer over at bruge din
Tunge, end .. dine Ørne. Hørn.Moral.II.
21. der er intet, han er sparsommere paa,

og nænsommere over, end Skrivemate-
rialier. Rahb.Tilsk.1795.289. (han saa) med
Bedrøvelse paa . . den slemme Skjold, thi

han var saare nænsom over sine Bøger.
Baud.KK.81. Gravl.BysensBedste.(1929).56.

II
om optræden, følelse ell. udtryk derfor, yt-

ring olgn. I Hospitalet udvikler der sig nu
mellem Nonnen og en af de . . unge Læ-
ger et Forhold . . som af Digteren er malt
med de nænsomste Farver. Brandes.VII.
118. tusinde Kys, hede og nænsomme
paa énGang.EBrand.TJB.129. Hun havde
en Mand om sig, der forenede en Faders
nænsomme Forsorg med Elskerens yd-
myge T\\hedie\se. SMich.Gio.117. han af-

skedigedes, vistnok paa en lidet næn-
som Maade. Kbh.''^lc>1906.2.sp.5. \\ i forb. m.
H a a n d , især i udtr. mednænsomhaand.
*Han tog med nænsom Haand | Paa de-
res (o: fugleungernes) Tunger. Winth.D.101.
*den Haand, som let og fin

|
og nænsom,

næsten kvindeøm, | har glattet ud paa
hendes Lin

|
den allermindste Søm. Kaa-

lund.327. *mine Hænder kunde aldrig blive
bløde

I

og nænsomme no\.BlichCl.yi.59.
n som adv. Staffeldt.D.U.152. *den Røst,

|

Der nænsomt nævned Ordet: Trøst.Winth.
V.196. tag Forholdet med Helena. Hvor
nænsomt, hvor græsk det er behandlet
hos Romer. Brandes. IX. 51. Ude løftes
nænsomt en Dørklink. Bang.HH.3. Xæn-
som-hed, en. (især {Q) det at være næn-
som; skaansomhed; ømhed; ogs.: sparsomme-
lighed, da min Gasse fordrer al min Næn-
somhed, saa vilde jeg om muligt helst
have (bøgerne) for Intet. Ew.(1914).IV.376.
den kærlige Nænsomhed og Barmhjertig-
hed, som aander i de bibelske Lignelser.
JLange.MF.177. (han) blev i Forholdet
til denne djærve unge Pige Nænsomheden
selv, saa høvisk i Ord, saa ridderlig i Ad-
færd. Pont.LP.II.16.
næppe ell. (nu 1. br.) neppe, adv.

[inæbQ] Høysg.AG.99.107. (f nep. Kyhn.
PE.33. Falst.13.152. JFriis.45. LTid.1728.
566.1754.51). (ænyd. neppe, adv., nep, adj.
og adv. (m. bøjningsformer som nept, nep-
pest(e), jf. glda. næpt (Michael. 10.12.109.
171. Brandt.RD.IL325)), fsv.nÅYtper, oldn.

hneppr, ringe, knap; besl. m. oldn. hneppa,
klemme, der vistnok er besl. m. nappe; side-

form til IV. nap
; jf. III-IV. knap (og III.

kneppe b) samt næppelig || ordet tilhører

især skriftspr., bruges i talespr. oftest i bet.Q)

1) (jf. bet. 6 samt IV. knap 1-2j m. ind-

skrænkende bet.: vanskeligt; næsten ikke;
(lige) akkurat (2.3); (lige) netop (I.2). Ejl
fy Jomfruel vil I have nu en Hiulmager,
hvilken neppe jeg, som er kun Reuten-
diener kand gaa i Lav med. Holb.Kandst.
IV.3. *Af Skræk betagen hun (røsten) neppe

10 kiender.Rahb.PoetF.I.211. *Tommeliden
sprang ind med Hielm og Stang, | Hun (0:

prinsessen) mærked i Munden det knap en-
gang.

I

Af Sadlen han kasted den frække
Giest (o : tanden);

\
Hun mærked neppe det

Landsefæst.0e/iZ.Z7y.5i. de undslap neppe
med Livet fra Bøndernes File. Molb.DH.
11.409. *I Brystet hamred Hjertet,

|
Han

næppe aande kan. Winth.HF.113. *Jeg kjen-
der Dig (0: København) neppe: Du bliver

20 som ny,
|
aldeles paa Moden. Kaalund.320.

Erfaringer og Iagttagelser fra Forfatterens
nys og næppe overvundne Sygdom.Vilh
And.HP.170. *det er saamænd Jens Vej-
mand

I
med Halm om Ben og Knæ,

|

der næppe ved at finde
| mod Frosten

mer et Læ.Aakj.RS.121.
|| (jf.bet.S; nu

dial.) i forb. m. et grads-adv. *SeeI hvor
neppe kand jeg gaae, | Kraften er ior-

svnnden. Brors.llO. dem, som mand havde
30 giort blinde ved at holde dem for Øyene

et gloende Metal-Bekken, saalenge indtil

Synet enten forgik dem gandske, eller de
meget neppe kunde skiemte.LTid.1726.
831. aldrig saa næppe (o: lige akkurat).
OrdbS.(sjæll.).\\iforb.som det er næppe
(at). Det var neppe, at Dronning Mar-
grethe (kunde) holde Freden . . vedlige.
M.olb.DH.II.186. Ing.KE.1.98. dog var
det neppe, jeg . . fik Lov til at kjøre vi-

40 dere. Blieh.(1920).XX.16. Det var neppe
jeg kunde løfte Stenen.F50. || i forb.

næppe nok. *Det gjaldt kun rolige Dage
at se.

I
Og ikke græde. Ja næppe nok

le.
I

Ti under en Sindsbevægelse | kunde
det værste ske. Blaum. AH. 298. det var
næppe nok synligt. DÆJET. (jf. ovf.1.35:)
Det var næppe nok, at han fik slaaet Ild

og tændt Lys, saa travlt havde h.B.n.Drachm.
UB.79. det var næppe nok, at de ved at

50 sige dette afholdt Skarerne fra at ofre til

dem. ApG.14.18(SkatRørd.).
2) (jf. IV. knap 2) nærmende sig til næg-

tende bet.: efter al sandsynlighed ikke; rime-
ligvis, vistnok ikke; ofte anv. som et be-

skedent, forbeholdent udtr. i stedet for en næg-
telse. Der er neppe . . nogen, der beklager
sig over Hoff-Uroelighed, og dog kand
resolvere sig til, gandske at forlade det
Levnet. Holb.Hh.II.227. (lægerne) vov.e tit

60 noget paa en andens Regning, som de
neppe vilde vove paa deres egen Krop.
Hersl. Klage-Prædiken. (1752). 67. *Dræber
du (o: Carl Gustav) Freden i vort Land,

|

Vor Tak dig neppe vil smage. Oehl.L.1.4.

*Heden, ja man troer det neppe,
|
Men

kom selv, besee den lidtl HCAnd.X.509.
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vi blive næppe færdige i Bag.D&H.
f{

i

sammenligning. *der sidder den,
|
Som

haver skrevet dette,
|
Som nep er meer

forstandig, end
|
Det Lam, der gik i Rette

|

Med hin Æsopi \]lv.Falst.L52. Huse, hvilke
jeg neppe har seet elendigere i Danne-
mark. i^r/Sweeri. 7.5^8. næppe nogen ken-
der Thorvaldsen bedre end åu.Søiberg.

IIK.49. næppe andet end, (nu l.br.)

rimeligvis ikke andet, ikke meget mere end.

de ere eenfoldige Folk, og veed neppe
andet end deres Børne-Lærdom, saa at

jeg kand ikke have megen Trøst af deres
Omgængelse. HoZ6. Ær. Jj.i. || m. omstilling

af næppe til en overordnet sætning. Jeg
troer neppe, at der er saadant doven Slyn-
gel i det heele Herret, som min Mand.
Holb.Jep.I.l.

II
i forh. vel næppe. *nu

har han taget sit sidste Hvil,
| Og vaag-

ner vel næppe saa snart igen. Drachm.SH.
68. det (gaar) meget vel an at regne med
en pæn Høst, en Middelhøst, maaske lidt

over. En Rekordhøst bliver det vel næppe.
Pol?^U1923.5.sp.l. heller næppe, næp-
pe heller, se I. heller l.i.

3) bestemmende et grads-, størrelses- ell.

mængde-udtr.: ikke helt; omtrent; knap
(IV.3). *Blant mange Venner jeg nep
tvende Venner tæller,

|
De andre holdt

kun med min Lykke, ey med mig.Falst.
Ovid.16. Det er neppe to Aar siden, at

min Arendse kom til mig, da jeg laae i

min ensomme Hytte. Eiv.(19U).IV.292. nu
saa jeg det ulykkelige Skib neppe et Kugle-
skud borte. Blich.(1920).XIX.189. Renden
holder vel neppe en FoåYanå.Kierk.VI.
178.

4) fjf. bet. 1 samt u. IL før 4.3, førend 1.3^

i forb. m. en m. konj. før, førend (sj. da.
S&B.II.702) indledt tidsbisætning, angiven-
de, at bisætningens indhold foregaar umiddel-
bart efter (omtrent samtidig med) hovedsæt-
ningens; aldrig saa snart; knap (IV.5).

Neppe var hånd kronet til Konge i Un-
gern, førend hånd forandrede gandske sit

Sinå. Slange. ChrIV. 258. *neppe har du
væltet Stenen bort,

|
Før strax du seer

en Trappe. Oehll.102. *De har paa Ærens
Trappe neppe fodet,

| Før . . strax de
styrte ned paa Ro^det. PalM.Ungdomsskrif-
ter.II.(1859).309. Søiberg.HK.124. han var
næppe ude af døren, før uvejret begyndte

j

6) (udviklet af bet. 4; I br.) i anvendelse
nærmende sig til konj.: saa snart som;
straks da; knap (IV.6). *han saae | En
stridhaaret Ulv

|
Ved Tærskelen at staae;

|

Dog næppe fik den Øie
|
Paa ham, saa

foer den ind. Winth.HF.81. smst.59.196.

6) m. (overgang til) substantivisk anv. i

forb. med nød og næppe (sj. (i vers)

med næppe ognød.Winth.X.eS), {jf. med
nød og nap u. IV. nap 3, ty. mit genauer
not; sml. f med nød næppe (Slange. ChrlV.
146), med næppe nød (smst.SlT)) m. lign.

anv. som bet. 1, men m. stærkere betoning af
vanskeligheden ved at naa det tilsigtede re-

sultat, man bragte mig med Nød og Neppe
til mig selv igien.Bagges.L.1.230. *Med
Nød og neppe blev Mandskabet frelst.

Oehl.RL.85. (rensdyret) blev løbsk og sled
Seletøjet itu, saaledes at han med Nød og
Neppe bjergede sit Liv. PMøll.I.148. der-
som den retfærdige med Nød og neppe
(1819: neppeligen^ bliver frelst, hvor skal
da den ugudelige og Synderen blive af?

10 lPet.4.18(1907). Jeg fik ham med nød og
næppe overtalt til at gå i seng. Mikkels.

Ordf.149. jf.: et Arbeide, der med Nød
og neppe kan tænkes. Biehl. DQ.III.294.

II 07- ^' b^f-'^'-) det var med Nød og
næppe, at de . . afholdt Skarerne fra at

ofre til dem. ApG.14.18(1907).
næppelig: ell. neppelig;, adv. ['næ-

bali] (ogs.-Wge. VS0.IV.N88. -ligen. iMos.
27.30(Chr.VI). LTid.1732.658. Slange.Chr

20 IV.1432. Kierk.IV.354. Bi8t.LM.76). {ænyd.
neppelig(e), -ligen(s), neplig, ^Z^a.neppe-
lig(æ), næppligh (Mariagerleg.158), æda.
næppælekæ (AM.), næpælikæ (Harp.Kr.
153), SV. nåppeligen, oldn. hneppiliga, afl.

af hneppr (se næppe^; nu kun arkais. (1.

br.)) 1) d.s.s. næppe 1. det skede, der
Jakob var nu neppeligen (1871 : lige) ud-
gangen fra sin fader lssiSik.lMos.27.30
(Chr.VI). med hvilke Creaturer . . Bonden

30 neppelig kan udkomme til sin Avlings-
drift og Husholdning. Cit.l736.(JySaml.4R.
III.248). (vejenes bredde er) sommesteder
ikke større end to Vogne kuns neppe-
ligen kunne komme forbi hinanden. P^
Skovgaard.B.178. Wilst.Od.XII.v.201. Vi
har næppeligen Klæ'er paa Krop eller i

Seng. Rist.J. 251. 2) d.s.s. næppe 2. Sir.

26.35(Chr.VI;1871:^eppe). For den Mee-
nighed skal hånd neppeligen have holdet

40fleere end to VrædikeneT. LTid.1732.658.
det var neppeligen at formode, at (Spa-
niens rustninger) skulde udfalde disse Nor-
diske Riger til nogen Fare. Slange.ChrlV.
426. (grunden) er særdeles farlig, saasom
de Skibe, der støde her paa, neppelig
staae til Redning. Thurah.B.92. Kierk.lV.
354. 3) d. s. s. næppe 4. Neppelig hafde
denne været Konge i 3. Dage, før hånd
fornam Tartarnis Ankomst. Pflug.DP.526.

50 LTid.1741.538.
I. nær, adv., præp. og adj. [næ-r] Høysg.

AG.98. som adv. ogs. undertiden (^\ især

i bet. 3; nært. Kierk.VIII.7. PDrachm.K.
197. Rimest.(GadsMag.1931. 663). — som
adj. i intk. -t ell. (nu ikke i rigsspr.) d.s. (Ft
nær Sted. vAph.(1772). III). — gradbøjn.
(komp.:) nærmere (s. d.; jf. nærmer^ ell.

(sj. i rigsspr., næsten kun i bet. S) nærere
(^eg var nærere ved Gud, langt nærere.

60 Vejrup.KM.226. Æ Din gamle Far inte

nærere te aa bie passet aa piajet end som
den første aa beste? Tandr.HS.39. vulg. og

dial. ogs. i de andre bet.: Moth.N94. en næ-
rere Beliggenhed. Z>ÆjFr.JZ. 74. Feilb.), (su-

pert.:) nærmest (s. d.) ell. næst (se IV. næst,

III. næste; ell. nærest (Moth.N94. paa næ-
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reste Hold. D&H.II.Té. NJBerendsen.Erin-
åringer. (1918).124. Feilb, i rigsspr. kun un-

dertiden i bet 3 (s. d.)) ; i de u. bet. 3.5 nævnte

verbalforbindelser brugesnu alm. omskrivning

med mere og mest, fx.: han tog sig det

mere nær, end jeg havde tænkt \
hvad der

gik ham mest nær var . .
\ jf. nærmere 1.2,

nærmest 1.2. (glda. nær (og nar. Bimkr.
M.67. Brandt. UD. 1.328), æda. nær (fx.

DQL.I.22.35.II.191), oWn. nær, en^. near;

egl. komp.,jf. ty. nåher, oht. nahor, got. neh-
wis; til oldn. nå- i ssgr., nær- (jf. Naboj, ty.

nah(e), got. nehw(a); besl. m. I. naa; jf. naar

II
brugen af nær som adj. var tidligere ret

sj. (jf. MO.) og tilhører endnu fortrinsvis

bogspr.)

1) i forholdsvis kort afstand fraell.

(liggende) tæt ved, (grænsende, stø-

dende) tæt op til. 1.1) som adv. (ofte ni.

flg. præp. ell. adv., jf. nærved^ ell. som præd.
(undertiden m. adjektivisk bøjning), kom
ikke nær her hid, drag dine Sko af dine
Fødder. 5Mos.5.5. Sendebud til dem som
vare nære, og dem som vare fierne.Mi/ws<.

Betr.II.256. *At nær ved Kirke stander
Slot,

I
Det sagtens kan sig føje. Grundtv.

PS.1II.196. *I hvert Solglimt Gud er nær
|

Og vor glade Morgensang fornemmer.
Ing.RSE.VIL236. *nær og nærmere

|
De

skjønne Farver svæve for mit Øie.PalM.
11.19. „Nu bliver hun væmmelig 1" hørte
jeg en nær siddende ældre Dame sige.

Schand.F.28. skal vi ikke først løbe op
og drikke Kaffe . . da vi nu er saa nær
hiejnme. JakKnu.A.210. Hannerne (o: hav-

litter) var saa optaget af at gøre Kur til

de skønne, at de lod Baaden med Jæge-
ren komme ganske nær. Seier.Bornholms
Fugle.(1932).33. nær og fjern ell. fjern
og nær (sj. trindt og nær. Birkedal.O.II.
192. langt og nær, se lang sp. 339^^), se u.

fjern l.i. || holde en nær til ilden, se I.

Ild 4.6. gaa (en) nær paa klingen, se I.

Klinge 3. ligge nær ved vinden, se I. ligge
8.8. nær (ind(e)) paa livet (af en), se Liv
11.4. bedre er en nabo nær hos end en
broder langt borte og en nabo nær hos
er bedre end en ven langt borte, se Nabo 1.

II
i forb. have nær til, (jf. have langt

til fse lang l.i slutn.); dagl.) have (ganske)
kort (vej) til; bo nær ved (et sted, man ofte,

regelmæssigt besøger). Beate havde nær til

sit Kursus, og der var ingen af Kamme-
raterne, som skulde samme Ye\.KLars.
SA.76. du har lige saa nær til mig, som
jeg til dig i Feilb. 1.2) (nærmende sig anv.)
som præp. \\ styrende et foregaaende ord (led);

især i forb. m. verber. *Der synger en Dros-
sel, han (o : en ridder) staaer den saa nær,

|

Med Qviddren den hilser Skjærsommer.
Seib.Poet.TII.425. sid din ven nær, men
sid ikke laaret af ham, se Laar 1.2. jf.
bet. 3.2: *Den kjære Gud og Skaber den
mindste Orm er nddv. Ing.RSE.VII.240.
gaa en nær, (nu næppe br.) gaa ind paa
livet af en; uegl.: nøde, presse stærkt (jf.

nærgaaende 1). du skal gåe ham nær,
om du skal fåe det af ham. Moth.N95.
VSO. han er ikke til at komme nær
ell. han er ikke god at komme nær,
han er ikke til (ell. vanskelig) at forhandle,

tale med, omgaas ell. komme i forbindelse

med, faa i tale olgn.; han er (næsten) util-

nærmelig. Deres Hr. Svigerfader er ikke
god at komme nær, naar han er i det

10 Lune. B.rz.Lsp.90. Vistnok var hun ikke
god at komme for nær; hun havde en
stærk Følelse af sin personlige Y?idvåig-

heå.Schand.0.1.7. Kaptajnen havde saa-

dan et Jav . . for at komme afsted igen
(med postdamperen) at han ikke var . . til

at ^omme nær. FalkRønne.K.lo2. komme
en ell. noget nær, komme tæt hen (ind

osv.) til ell. ind paa livet af; tidligere ogs.:

drage, rejse hen til. de kunde ikke saa
20 hastig komme ham nær, fordi hånd alle

Stæder hafde afbrudt Broerne. S/aw^re.C/ir

IV.531. *Jeg har altid Længsel
|
Efter saa-

dan en Trængsel. |
Saa kommer man de

kiære Piger saa nær. Oehl.SH.37. *Peter
har den Gren saa kjær,

|
Hvorpaa Trommen

hænger;
|
Hver Gang han den kommer nær,

I
Vil han ikke længer. PFaber.Vy.ll7. kom
mig ikke nær (o : bliv mig fra livet )\ D&H.
komme noget for nær: *en Tremaster

30 (kom) Revlen for nær. Drachm.SH.67. spec.

(nu 1. br.): stjæle, rane (af). *han (o : en kat)

Qvindens Skinker i Buret kom for nær.
Oehl.NG.278. være en nær, befinde sig

tæt ved, i nærheden af en (undertiden m.
overgang til bet. 3.2J. *tysl han (o: klinte-

kongen) er vist os nærl |
Alt har han hørt

i Skjul bag sine Træer. Heib.Poet.ni.449.
Hun vil maaskee engang erfare, hvorledes
jeg stod her mangen en Aften og glædede

40 mig ved Tanken om at være hende nær
uden at hun anede det. FritzJilrg.nr.49.

||

(som præp.) styrende et flg. ord (led), han var
nær (1907: nær vecy Jerusalem. Luc.19.11.
*Der er et yndigt Land, |

Det staaer med
brede Bøge |

Nær salten Østerstrand. Oehl.

L.II.lOl. *Der er et Land; dets Sted er
høit mod Norden, | Og Dybets Bjerge
svømme nær dets Bavn. Boye.SD.IV.151.
Hele Landets jævne Befolkning har, idet-

50 mindste paa naturskønne Egne, nær Skov
og Strand, som det hedder, indrettet sig

paa at leje sit Hus ud om Sommeren.
EGad.TT.172. talem.: for nær næbbet,
næsen, se Næb 2, Næse sp.l54^^.

||
(sj.)

styrende flg. bisætn. Harald og Fjølner . .

vare komne i Lunden, nær som (o: nær
det sted, hvor) hin store Sten laa omvæl-
tet. Grundtv.PS.II.128.

\\ (jf.
bet. 6.4; [D) i

forb. m. præp. paa til angivelse af afstan-
60 den fra noget; nu især m. maalsangivelsen ^

sat mellem paa og nær. Mit Syn er saa- flj
dant, at jeg paa 10 Skridt nær ikke kand ^
skille en Person fra en SLnden. Holb.Ep.
III.334. Saaledes var Man kommen Skand-
sen paa et Par hundrede Favne nær. Blich.

(1920).XV.72. Da vi kom Linieskibet nær



105 nær nær 106

IP paa et Par Aaretag, blev det vaiende Sig-
nal nedha.\et. HBDhlp. 1.37. paa kanon-
skud nær, se Kanonskud 2. (nu næppe hr.)

m. styrelsen eftersat nær: Jeg . . kom paa
en half miil nær byen samme afiten.JJuel.
425. den form af himmelbrev, som (be-

gynder): Paa en mil nær Assens hændte
det sig. Dania.III.211. 1.3) (især GJ^ brugt
som (attrib.) adj. (om anv. som præd. se

bet. l.ij. *Da rasler det i de nære Hæk-
ker,

I
Hun seer en Kæmpe, som Sved

bedækker. Oehl.L.II.115. *Jeg savner Stran-
^dens Bølgeslag . . | Det fjerne Muml, det

nære Brdig.Aarcstr.SS.V.154. paa nært
hold, se I. Hold 7.3. i substantivisk anv.:
*Hun hilste mig — og jeg har ei det
seetl

I
Jeg sad fordybet i det fjerne

Skue,
I
Og for det nære var mit Øie

blindt. PalM.(1909).I.402. Vejret (er) saa
klart, at man kan se alt, det nære og det
i\QTi[ie.YilhAnd.AD.208.

|| (fon.)om lyd: som
udtales med ret ringe kæbevinkel ell. ringe
afstand mellem de paagældende taleorganer;
lukket (IV.6) \}iøj (H.i.i) ; snæver.Jesp.MFon."^

46.
II (1. br.) i videre anv., om vej olgn.: som

hurtigt, let fører en til et sted; kort. der
Pharao lod folket fare, da førde Gud dem
ikke paa de Philisters land-vey, enddog
den var nær (1871: nærmest). 2Mos.l3.17
(Chr.VI). vis mig en nær Vej I Dcfejff.

2) egl. (jf. bet. 1) m. h. t. handling, hvor-
ved man skærer, hugger osv. noget af for at
bruge det: saa tæt ved det, der bliver
tilbage, der ikke udnyttes, som mu-
ligt; derefter (især dial.) i al alm. m. h. t.

handling, hvorved man bruger, afbenytter
noget: saaledes, at man faar størst mu-
ligt udbytte deraf, udnytter det stærkt
ell. begærligt. 2.1) som aav. hugge, skære
nær af. Moth.N95. (agerhønsejægeren maa)
gjøre sig til Regel: aldrig at skyde en
Flok for nær; men i det mindste levne
fire. Blich.(1920).XVII.174. en lang Kaal-
stok, der var pillet altfor nær. HCAnd. V.
297. et Par Underbenklæder og et Par
Strømper, som . . var nær slidte. Drachm.
LK.90. du skal ikke gnave benene saa
nær; der skal ogsaa være lidt til hun-
den

i II gaa sit tøj olgn. for nær, gaa
for længe med sit tøj, før det fornyes. || s æl g e
sig for nær, sælge mere, end man kan
undvære; sælge saa meget, at man kommer
i trang selv. en Deel havde i Efteraaret
solgt sig for nær, hvorfor de siden maatte
kjøbe (frø til udsæd). Blich.(1920).XX.163.
K/SO.

II
i /br&. som han søger det meget

nær, han er meget sparsommelig, økonomisk.
Moth.N95. VSO.

||
tage noget ell. en nær,

udnytte, udbytte t høj grad. Ingen af os
er vel derfor (o: efter at have spenderet
lys) saa nær taget, at han jo fandt Raad
til en Skjærv for Ulykkelige. Blich.(1920).
XIV.26. Han tager det saa nær, som han
kan (o: er meget økonomisk). VSO. 2.2) (1.

br.) som adj. dette Korn indeholder, for-
uden Skallen, ogsaa endeel Klid, og . . for-

drer nær Skalning. ChMourier.Brød.(1821 h
109.

^

3) angivende etnøje, intimt forhold
af en ell. anden art: nøje, intim(t), in-
derlig(t) (knyttet til); især i /Ig. anv.:
3.1) m. h. t. slægtskabs-, bekendtskabs-, ven-
skabsforhold. *Jeg Bruden er for nær i

Blodet, at jeg skulde
|
U-mistænkt giøre

sligt (o: lovprise hende) saasom det giøres
10 bør. Wadsk.79. *Eet er der dog, som jo

trøster:
|
At Ingen er derovre (o: i kri-

gen), som just er os nær. Heib.Poet.IX.71.
en Dame, der var saa nært knyttet til

Eleonore Christine. JPJac.1.89. de er nær
i familie (med hinanden) I jf. nærbeslæg-
tet 1 : hånd (var) hverken Broder . . ey
heller meget nær beslægtet med Corfitz
Ulfeld. Slange. ChrIV.1140. Ew.(1914).II.
373. hvor nær(t) er De beslægtede ?5Æ^.

20 jf. nærpaarørende samt ndf. 1. 46: Hånd
er mig nær pårørende. Moth.N94. i forb.
staa en nær (jf. nærstaaende 2): han
staar Ministeren meget nær. S&B. de Fyr-
stehuse, hun har staaet nær. BerlTid.y

s

1933.Aft.l.sp.4.\\ spee. om erotisk forbindelse;
nu navnlig (især dial.) om forbindelse uden for
ægteskab med paafølgende besvangring. (især
i udtr.\aommQ en fornær^. denneKvinde
tog jeg og holdt mig nær til hende og

30 fandt ikke Jomfrudom hos hende. 5Mos.
22.14. Holb.Bars.V.7. onde Tunger siger
endog, at han har været hende for nær.
Biehl.DQ.IV.181. hvordan det nu gik .

.

saa kom de unge Folk hverandre for nær,
og hun fik et Barn ved ham. Blich.(1920).
X1X.200. JHSmidth.Ords.94.(drengen sang)
en Soldatervise; til Hestfolkets Pris. *„Han
var Dragun, han red si Mær . .

| Den
Bunetøs kom ham for nær." Bogan.II.125.

40 OrdbS.(sjæll.). || som (attrib.) adj. under et
ganske opdigtet . . Paaskud af for nært
Slægtskab (udstedte ærkebispen) Skilsmisse-
brev. Molb.DH.II.461. Sibbern . . kom i et
nært Forhold til (Steffens). Høffd.DF.47.
(hendes) næreste \^Qn\nåe.Pol.^^U1933.Sønd.
5.sp.l. y/". nærpaarørende s«mf ovf.l.20:
En ung, meget nær Paarørende af hende.
Frank.A.30. Hr. Sørensen er vor Lands-
mand, vor Medborger, ja: vor nære Paa-

50 rarQnåQ.Bøgh.7Forelæsninger.(1857).l 5. (sj.)

substantivisk: Alle mine Slægtninge og
Nære . . anser mig for en vredladen Fyr.
PæVil927.19.sp.5. 3.2) m. h. t. forhold som
hjæljy, støtte, beskyttelse, tilslutning, samvir-
ken. Herren er nær. Værer ikke bekym-
rede. Phil.4.5. *Lille Guds Barn i Verden
her!

|
Hold dig da til din Fader nær I

Grundtv.SS.IlI.442. 'Kun lidet er vort
havomkrandste Land;

|
Sig nær kan der-

60 for Folk og Fyrste være. Heib.Poet. V.262.
(dial.; jf. u. enhver l.u) Een er sig selv
nærest Blich.(1920 ).X.102. staa en nær:
Deler Fyrsten Folkets Glæder, det i Fa-
ren staaer ham nær. Falsen.(VSO.). *„Han
er jo som forstyrret,

| Og det er alt, at man
kan staae ham nær,

| Fra den Tid I er
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kommen.** — „Staae ham nær?
|
Skal du

da staae ham nær?'' Brz. VII1.97. \\ som
(attrib.) adj. (forsvarsordningen) forudsæt-

ter det næreste Samarbejde mellem Hær
og Flaade. Til8k.l932.1.411. hans nære med-
arbejdere er N. N. og P. P.

i
3.3) angi-

vende en (nøje, intim) berøring med pei'-

Honlige interesser, rettigheder ell. æresfølelse

olgn. Jordboerne (ved ikke) rigtig Besked
om denne Sag, der dog angaaer dem saa

nær som ingen anden. Gylb.XII.250. |i
i

forb. som være lige nær, have samme
adkomst, ret. hånd kand være det så nær,
som en anden. Moth.N96. Vi ere alle lige

nær. VSO. Du skal være ligesaa nær som
nogen Ånden. smst. nu især i forb. m. til:

N. N. er lige saa nær til at blive inviteret

som P. P.
i II

(især i forb. for nær; sml.

fornærme^ i faste forb. m. verber, i udtr.

for at angribe, gøre indgreb i ens rettig-

heder, saare ens æresfølelse, krænke, for-

nærme en olgn. gaa en ell. (nu især) ens
ret olgn. for nær: *Hun Børen lærdte,

og en Puuge-Skole holdte,
|
Det, Degnen

sagde, mod mit Jus Docendi er,
| Og at

hun der i gaar mit Degne-Amt fornær.
Holb.Paars.138. *Jeg intet ham fornær med
Ord og Tru (o: trusel) har gSLSiet Falst.

Ovid.63. De angriber . . kun dem, som
en Gang for alle er prisgivne, og som
man uden Fare kan gaa for nær. Brandes.
YII.634. gaa sig selv nær, dels (nu
næppe br.) : d. s. s. gøre sig selv for nær
(se ndf.). Om Tieneste-Pigerne, for at faa
Silke-Trøier og Kaaber, gaae sig selv saa
nær, at de derover ikke har det nødven-
dige Linnet, ikke ligger en Daler op om
Aaret. OeconT.VI.46. dels: angribe sin egen

ære ell. kritisere sig selv. det hele var jo

en Formssag, ja, jeg vil endda gaa mig
selv saa nær som at sige, at det var
en Forfængelighedssag. KnudRasm.G.340.
t gøre en for nær, fornærme; forurette.

Jeg har giort Cardinalen for nær, og den
Misforstaaelse imellem os vil jeg borttage,
samt bede ham om Forladelse. ÉPont.Men.
11.77. t gøre sig selv for nær, mod-
arbejde sine egne økonomiske interesser, paa-
lægge sig selv udgifter, byrder, blotte sig for
penge olgn. (jf. gaa sig selv nær ovf.).

jeg (o: tjeneren) skulde tale til Borge-
mester for ham, det første hånd pægte;
Det var dend rette Viis skal I see, at giøre
sig selv for nær. JRPaulli.Kandest.D7v.
Han giør sig for nær for min Skyld. Han
tilbyder mig sin heele Formue, jeg bør
afslaae ået.Biehl.(Skuesp.III6.20). komme
en for nær, (nu 1. br.) krænke; fornærme.
Moth.K244. jeg er en skikkelig Person,
som . . skjøtter mig selv, uden at komme
nogen Mand for nær. PMøUJ.175. da (kon-
gen) kom Vendelboerne altfor nær med
svære Skatter og haarde Ord, toge de
Vaaben og Stænger, joge ham afsted, som
var han et Yilåt. HCAnd.VII.3. JLange.
III.228. fham sker iov næv olgn., han

krænkes, lider uret olgn. Wad8k.70. (suppli-

kanterne) er skeet for nær ved det, at

denne Rettighed er dem betaget. Stampe.
1.22. Gude.0.149. f tale en for nær,
krænke, fornærme med sin tale. hånd talte

icke heller saa ilde, om endskiønt Hånd
maaskee har talt Eder lidet fornær. J£
Paulli.SB.15. tillad mig at giøre et Spørs-
maal til Dem, og skiæld ikke paa mig

10 derfor, thi jeg har ikke i Sinde at tale

Dem for nær. Pamela.I.128. Om du vor-
der saa vred, at du taler mig nær, skal
det vist holde haardt, før jeg svarer, men
. . grib ikke Kristendom an, thi da maa
]eg tale. Grundtv.B.I.146. W træde en for
nær (jf. gaa. en for nær ovf.). Det være
langt fra mig at ville (ved denne Bellman-
fest) træde Nogens Troesbekj endelse for

nær. Jeg kan . . ikke vide, hvor Mange
20 af mine ærede Tilhørere der interessere

sig for Maaåeholåssagen. IIeib.Poet.V.41.

træde ensRettigheder for n ær.DÆJ?. Børd.
BH.182. være en for nær, (nu næppe
br.) være for haard, nærgaaende mod. *En
ærlig Tienner bør en ærlig Løn at nyde . .

|

Jeg vil i denne Fald (o : dette tilfælde) ej
være dig for nær,

|
Thi siig din Meening

ud, og Løn af mig begiær. -ffeZ^.Poe^.57.

jf.: *Plads for sig selv, og Ingen for nær,
|

30 Det var Alt hvad hans Hu heg]ærte.Hrz.
D.II.118. gaa, være ens ære for nær
olgn. hånd siuntest det var hans Ære for
nær at bekomme noget af mig. Dumetius.
III.8. *Ting med Bondemænd at holde,

|

Holdt din Ære du for nær. Grundtv.PS.
III.175. vil Manden være skikkelig imod
os, saa kan det da ikke gaa vores Ære
for nær. HHostr.F.75. 3.4) angivende et nøje

forhold til ens liv, virken, personlige om-
40 stændigheder ell. tankeverden; ogs. om forhold,

som man (ved studium) har faaet nøje kend-
skab til. der skal ingen Plage komme nær
til dit Telt. Ps.91.10. det skjønne Forbil-
lede, der er ethvert Menneske lige nært.
Kierk.I V.13. jf. : om end Lidelsen er stor

. . Trøsten (er dog) lige nær hos, idet Li-

delsen soner.Brandes.XII.76. \\ som (attrib.)

adj. have et meget nært kendskab til for-

holdene i Sydamerika
\
(1. br.) d. s. s. nær-

50 liggende 2. det nære Spørgsmaal, hvad
Følgerne af denne Aften vilde blive. Gjel.

B.152.\\ i særlige verbal-forb. ligge nær,
ligge aaben, let tilgængelig for sansning, er-

kendelse olgn.; især om tanker olgn.: staa i

nøje forbindelse med andre tanker ell. frem-
staa let, naturligt ud fra dem ell. ud fra ens

hele indstilling olgn.; ligge Uge for; være nær-
liggende (2). Hauch.VII.309. et Sprog, der
ikke finder langt borte, hvad der ligger

60 nær, eller søger dybt nede, hvad der er
lige ved Haanden. Kierk. VI.454. At Han-
nen i den lange besværlige Rugetid . . har
Brug for det opsparede Fedt, ligger jo

nær at antage.NaturensV.1914.269. ligge
snublende nær, se snuble, jj lægge
noget nær(t) (J/". ty. nahe legen samt
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foreg, gruppe; CØ, 1. br.) gøre det naturligt

at tænke ell. gøre noget; gøre det nærlig-

gende (2); ogs.: opmuntre; anspore. Brandes.
VII.312. De ovenfor paaviste Analogier
. . kunde lægge det nært at opfatte hin
. . Side . . i Analogi med . . Bevidstheds-
fænomener. ifø/ffLl'si/fc.^^. Det uhyre For-
brug af Mineralstoffer (maa) lægge det
nær for enhver Grubeejer . . at søge at

faa at vide, hvor meget han har at raade
over. Z7.SS. Jærnprodukiionens Hist. (1911). 6.

s;p.l. 3.5) angivende et nøje, inderligt forhold
til ens følelsesliv (jf. angaa 3.i slutn.). *du
(^d: kirken) er af Aand og Ord . .

|
Langt

ira Verden, men Hjærtet nært. Qrundtv.
FS.VII.361.

II
gaa en nær ell. (især W)

?aa en nær til hjerte (KomGrønneg.
1.50. Luxd.FS.47. Bergs.BE.388), gøre et

meget smerteligt indtryk paa; (i høj grad)
gaa en til hjerte. Moth.N95. Det gaaer mig
saa nær, at jeg altid seer Dem græde.
Biehl.(Skuesp.IlU.25). *Af Sorg i sin Grav
er hun gaaen maaskee,

|
Min Skjebne vist

gik hende nær. Wilst.D.III.8. Pont.LP.
VII. 75.

II
tU ligge en ell. ens hjerte

nær, ligge en paa hjerte. Hvis De vil opnaa
noget af Kongen — saa — husk dem (o

:

hans uægte børn), der ligger hans konge-
lige Hjerte nær. Schand.lF.92. jf.(bibL):
det Ord er saare nær hos dig, i din Mund
og i dit Hjerte, at du skal gjøre derefter.
oMos.30.14.

II t lægge noget nær paa
hjertet, d. s. s. tage sig noget nær (se

ndf). han legger aldrig en Ting saa nær
paa Hiertet, at en maadelig Penge-Sorg
skulde giøre ham saa modløs. Holb.Hex.
IV.7.

II
GI staa ens hjerte nær, være

genstand for ens stærke sympati ell. kær-
lighed. *Skjøndt han er troløs,

|
Staaer han

Dit Hjerte mere nær end ieg.Hauch.DY.
III.69.

II
tage sig noget nær ell. (nu 1.

br.)tsige sig noget nær til h\erte(Blich.
(1920).XV.96) ell. (ikke i rigsspr.) tage sig
nær af noget (IIuldaLiitk.L.II.237), blive

meget oprevet, nedslaaet over; føle sorg, for-
trydelse over (især: paa en stærk, men inde-
sluttet maade); ogs. (nu 1. br.): vise omhu,
interesse for; lægge sig paa sinde, over alt

dette tog jeg mig det saa nær, at jeg af
Sorg tænkte paa at reyse hiem igien.Overs.
afHolbLevned.18. Han svarede, at Præsten
havde befalet ham at grave, men den Be-
stilling havde han ikke isinde at tage sig
saanær, han vilde hellere plukke Nødder.
Blich.(1920).XIV.168. Det er ikke værdt
at tage sig den Ulykke nær. Heib.Poet.
V11.305. HCAnd.V.71. ofte i forb. som man
skal ikke tage sig verden saa nær o : ikke
gøre sig for mange bekymringer, ikke tage

for tungt paa livet. Holb.Paars.257. Naa,
græd ikke. Det er ikke værdt at tage sig
Verden saa nær. Hrz.III.229. Kierk. V1.238.
HFEw.JF.1.246. 3.6) som udtr. for over-
ensstemmelse, sammenhæng , lighed
olgn. Uagtet dette Stykke er en Operette
. . er det dog saa nær beslægtet med Forfat-

terens Vaudeviller. Heib.Poet.VI.242. Han
kunde ikke taale, at der blev arbeidet i

hendes Have eller forandret i hendes Væ-
relse; Huset blev conservativt, skulde
holde sig saa nært som mulig ved hen-
des Tid. Goldschm.Fort.III.29. i Studiet
efter den siddende Pige i graa Kjole har
Maleren opnaaet at gaa sit store Forbil-
lede Corot skuffende nær. KMad8.(Kunst-

10 musA.1918.166). det grænser nær op til

Uforskammethed. D&H. || som adi. derfor
er Medfølelsen ogsaa i næreste Slægt med
Kærlighed. KBøcker.Karneval.(1897).230.

\\

i særlige verbalforb. komme noget ell. en
nær eZ^.komme nær til ('e^Z.imodj noget
(en), (nu 1. br.) i høj grad minde om, ligne

ell. næsten staa maal med, komme op imod.
maaske har jeg ikke været lykkelig nok
i at komme Mønstret saa nær, som jeg

20 ønskede. JSneed.IV.4. de kunne siges at

leve i en Tilstand, der kommer Slaveri
nær. Molb.F.202. disse Vers komme Ra-
cine's nær. S&B. jeg kommer ham ikke
nær i Kundskaber.DÆ^. komme nær imod
ell. til noget, se u. komme 6.2. i forb. komme
sandheden nær olgn., ikke være langt fra
sandheden; være lige ved at træffe (finde,

udtale) det sande, rigtige. vAph.(1759). Naar
man (vil) komme Sandheden saa nær, som

30 det i saadanne Ting er mueligt. Horreb.
11.290. Hauch.MfU.333. Hun saa ogsaa,
at (kongens elskerinde) senere strøg bag
om Kongens Stol og troede at kunne læse
Ordene, de vexlede. Hun kom det Rig-
tige temmelig nær. Schand.IF.93. ligge
noget nær ell. ligge nær op ad noget,
kun være lidt forskellig fra; i høj grad ligne,

minde om. to størrelser (tal), der ligger
meget nær (ved) hinanden

j
de to betyd-

40 ninger ligger hinanden meget nær I en
skildring, der ligger nær oj) ad virke-
ligheden

i
staa noget nær, vise stor over-

ensstemmelse, nær berøring med noget (jf.
nærstaaende 3). en type, der staar den
lige nævnte nær

j
staa en nær, (nu næppe

br.; jf.: „Kiøbenh." VSO.) passe sig for,

klæde en (godt) olgn. VSO.
4) (jf.bet.6) m.h.t. tidsforhold: ikke ret

langt fjernet fra et vist tidspunkt;
sptæt op ad et vist tidspunkt; ofte spec:

ikke ret langt ude i fremtiden; i den
del af fremtiden, der lige er foresiaaende;

ofte i udtr. for, at en udvikling er lige ved
at naa til et vist (tids)punkt. 4.1) som adv.

(ofte m. flg. præp. ell. adv., jf nærvedj elL

som præd. (undertiden m. adjektivisk bøjning).

Davids Dage kom nær til, at han skulde
åøe.lKg.2.1. Omvender Eder, thi Himme-
riges Rige er kommen nær. Matth.3.2. For

60 friskt var Saaret; og alt for nære de Ulyk-
ker, som ledsagede det.JMHertz.Mindetale
overChr. VII.(1814).7. *Til Sengs at gange
ham lyster: | Nær er det mod Morgen-
stund. Jw^.F/Sf.^i 7. Hun var frugtsomme-
lig, nær ved sin Nedkomst, og ønskede
kun Ro. Gylb.II.6. da han vel kunde vide,
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at Tyskland ikke vilde erklære sig til-

freds med de gjorte Indrømmelser, maatte
alligevel det Øjeblik være nært, hvor den
absolute Modstand kunde rejses.Neergaard.
J.II1.173.

II
i forh. som nær for haanden

(se Haand sp.580^^), nær forestaaende
(jf. nærforestaaende;; Min nær forestaa-

ende Formæling med Prindsessen af Massa.
Biehl. (Skuesp. 1113. 15). se videre forestaa

3.1. 4.2) (nærmende sig anv.) som præp. \\

styrende et foregaaende ord (led); især i forh.

m. verber (navnlig være). Hun, følende sig

sin Nedkomst nær, fik Bud efter Jorde-
moderen. Blich. (1920). XXVIII.145. min
Sjæl er mæt af Ulykker, og mitLiv erDøds-
riget nær (Chr.Vl: nær hos gravenj.Ps.
88.4. ældre Larver, der er Forvandlingen
nær. NaturensV. 1915.36. \\ styrende et flg.

ord (led). Han var ogsaa syg, og nær
Døden (1907: Døden nær). Fhil.2.27. de
sad nu nær Lukketid ved en stille Whisky
udenfor „Paraplyen". BT.^^hl923.10.sp.3.

jf. : 2 Kælvekøer nær Kalv (o : kælvning) .

.

er til S3L\g.NæstvedTidende.^^/8l932.10.sp.3.

(m. overgang til bet. 6.ij foran angivelse af
(tids)maal: han var nær (Chr.Vl: noget
nær^ hundrede A3Lr.Rom.4.19. I Maj 1923
døde min Fader, nær de 76.JVJen8.(Berl
Tid.^Vi2l925.Sønd.6.sp.3). et kvarter nær
eet, se Kvarter 3.i.

|| (jf.bet.Q.i; nu næppe
br.) i forh. m. præp.-led m. paa til angivelse

af tidsafstand, tidsforskel, en almindelig
Regul . . er: aldrig at komme Maden paa
een Time nær med nogen Medicine, saa-
som den ellers udi Maden forvikles og
taber sin beste Kraft og Virkning paa
Veyen. Garboe.TA.16. 4.3) tU som (attrib.)

adj. *Naar kommer Vaaren vel?
|
Naar

den sortblaae Svale kommer
| Og bebuder

nære Sommer.Bagger.11.477. *Nu da Smer-
ten ei formildes

|
Af det nære Gjensyns

Trøst PalM.Poe8.I.49. den nære (truende)
Fare. S&B. i en nær Fremtid. D&H.

5) angivende, aten virksomhed, hand-
ling er lige ved at naa et vist maal
ell. faa et vist resultat ell. komme til

et vist afgørende ell. kritisk punkt;
ogs. som udtr. for, at en ny vending, en krise

olgn. er lige ved at indtræde, at noget er lige

ved, paa nippet til at ske olgn. 5.1) som
adv. (ofte m. overgang til bet. Q) ell. som
præd.; i spørgende sætn. spec. (nu næppe i

rigsspr.) om et fremskredent stadium af et

arbejde, en udvikling olgn. Soen er nær i

får. Moth.N94. Nær var det, at ald Umage
hafde blefven iorgi3dfves.Slange.ChrIV.827.
Det var nær, jeg ikke havde kjendt Jens
ig\en. Blich. (1920). Vil. 4. inden vi nær
havde klaret . . Samsø . . havde vi en stiv
Kuling (o: knap havde vi klaret S., før vi

havde kuling). smst.XXVlIl.94. „hvor nær
(o: hvor vidt) er vi ude paa Marken."— „. . de to sidste Læs . . kjøres ind."
Hrz.XVllI.331. er i nær iæråig? OrdbS.
(Sjæll.).

II
i forb.være nær ved noget,

være lige ved (se lige sp.83P^^); være lige

paa nippet til. de ugudeliges fryde-skriig

er nær ved at forgaae (1871 : er stakket^.

Job.20.5( Chr.Vl). *Han siger til Fa'eren,
som og var med:

|
„Det Skib er nok nær-

ved at strande." Blich.(1920).XXI.184. Det
var nær ved, at han var druknet. Mikkels.

Ordf. 442. I dette Øjeblik var jeg selv

nær ved at græde. Buchh.UH.8. være nær
ved at dø af noget, se u. dø 1.3. || talem.

10 saa nær som et hængende haar, se

Haar 3.2 slutn. \\ i forh. være lige nær;
dels m. person-subj. : ikke være naaet længere

frem mod et maal ell. resultat; have arbejdet

forgæves; være lige vidt. Holb.KB.1.2. *De
giettede paa Kryds og Kvær, I Men endnu
var' de lige nær. ChrBorup.FM.427. da ieg
ei kan erindre om ieg skrev hiint . . i mit
sidste eller i et andet Brev, saa er ieg
endda lige nær, paa got dansk t&lt.Molb.

20 (Skoleprogr.Sorø.1916.12). *Han svared kun
med Spøg og Latter, | Saa jeg var altid

lige nær.Winth.X1.138. dels (mi næppe br.)

i upers. udtr. som det (ell. alting^ er lige nær,
situationen, sagen er uforandret (især : trods

anstrengelser); der er ingen fremgang. Du
lover saa alle Aar, og det er dog lige nær.
Holb.Stu.1.6. der seer man Virkningen af

Vreede og lilsindighed. Nu er alting lige

nær igien. Nu maae jeg igien begynde
30 hvor jeg s\aip.Jacobi.(Skuesp.lV.174). jf.:

da de saa hængte (billedet) op, blev det
lige nær, for det faldt ned hver evige
NsLt. Blich.(1920).XL170.

||
(nu næppe br.)

i forb. det stod nær paa, det var nær ved
(se ovf.sp.lll^^). det stod nær paa, at hånd,
efter Hertugens Irettesættelse, var ogsaa
blefven Ære og Gods fradømt. Slange.Chr
IV.1387. smst.1133.

|| (jf. u. bet. l.i; l.br.)

i forb. have nær(t) til, være tilbøjelig til;

40 have let til. I Almindelighed havde Oli-

via, som hun i sin egen barokke Tale-
brug sagde, „ikke nært til Vandet" (o:

kom ikke let til at græde). RSchmidt.MD.
107. Herregud, saa det Barn har nær
til Taarerne. Gjel.M.518. Henrik tænkte,
at en ung Pige vel har nær til Spot.
Hjortø. (BerlTid. '^^1926. Sønd.l . sp. 2). 5.2)

knyttet som bestemmelse til et verballed i

førdatid (pluskvamperfektum) (om forb. paa
50 et (hængende) haar nær se u. II. Haar 3.2;

jf. ogs. u. bet. Q.i). jeg kand sige at jeg
var nær daaned af Glæde, da jeg først

hørdte de Tidender, at Vallet var fal-

den paa Her Bormester von Bremen, llolb.

Kandst.V.2. hånd fait 3 gange af Vognen
og havde nær brudt Halsen i tu af lutter

Lærdom. sa.Er.1.6. *Han klappede sin Mo-
der, han hopped om sin Far,

|
Han havde

nær raabt Hurra, saa lille som han var.
60 Aarestr.SS.111.43. Jeg troede nær aldrig

jeg havde faaet Dem vækket 1 Veed De
af, at Klokken er over eet? AKohl.MP.llI.
273. Løsgaaende Elektricitet nær dræbt
en Mand. BerlTid.^U1933.Aft.3. (nu næp)pe
br.:) een Begivenhed, der nær nok var
bleven afgjørende for hans Liv. Hrz.EF.
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325. II jeg havde nær sagt, brugt til at

udtrykke et forbehold over for ell. en slags

undskyldning for et udtryk, man vil bruge
(ell. lige har brugt). Jeg havde nær sagt,

at det gaaer med et Biestade heri, som
med BxbelQn. Fleischer.B.193. Blich.(1920).

XII.190. Hvorfor maa Frans nu ikke tegne
efter hans Billeder? Det kan de da umu-
ligt tage nogen Skade af; — tværtimod,
havde jeg nær s2igt\SvLa.M.5. Forfatte-
ren har, havde jeg nær sagt, gjort sig

skyldig i et groft Plagiat. D&H. egs. (l.br.)

forkortet: der er nær sagt ingen Grænse
for Skrivefriheden i vore Dage. D&H. Det
er jo Galmandsværk at sende den værste
Løgnhals ud i et Ærinde, af hvis Udfald
Mænds Liv nærsagt afhænger. ÆToZs^ein.

(IslSagaer.II.90).
||
(nu næppe br. i rigsspr.)

i forb. s a a n æ r. så nær hafde vi væredt om
en halfi. Moth.Sd. Robinson Crusoe . . kun-
de saa nær have giort mig reent forrykt.
Ew.(1914).iy.250. Blich.(1920).XXVIII.
145. Nej — men — du gode — det er
Kristian . . saa nær jeg ikke havde kjendt
åig. Bang.SE.3. 5.3) (til dels til bet.l) brugt
som subj.i visse talem. (saa) nær hjæl-
per ell. redder (Mau.6997) mangen
mand, (nu sj.) som udtr.for at man slip-

per fra en overhængende fare. Moth.N96.
Jeg skulde henges, men jeg fik Pardon
igien, saa Nær hielper saa mangen Mand.
Holb.Jep.1.6. saa nær hielper mangen
Mand; et lykkeligt Tilfælde reddede os
begge. Oehl. ØS. 232. (nu dial.:) havde
nær ikke været, havde kællingen
bidt en ulv ell. en ræv ell. et (raa)dyr
(Moth.N96. VSO. JHSmidth.Ords.94. Krist.
Ordspr.nr.6068) ell. skudt en hare ell. ræv
(Feilb. OrdbS.(Sjæll.)). nær skyder in-
gen hare, se Hare 2.3.

6) videre udvikling af bet. 5, angivende
en (ringe) forskel ell.mangel, en stærk
tilnærmelse til noget olgn. 6.1) (jf. bet.

5.1; i rigsspr. især i forb. noget nær) om-
trent; næsten; saa godt som; paa det
nærmeste (se nærmest 2.3j. *Jeg sexten
Uger nær

|
Har siddet som man veed, i By-

ens Kiste her.Holb.Paars.309. *(han havde)
seet,

I
Hvad nær ved tre fire Skridt fra

ham var skeet Bagges.Ungd.11.89. 2 nær
lige store Modstande. SaWII.24. \\ i forb.
saa nær. (Christian IVs afkom har) nu
saa nær et hundrede Aar disse Nordiske
Rigers Throne . . hesiMei. Slange.ChrIV.

1486. Der var saa nær 2 Mil over til det
høje Land paa den modsatte Side. Drachm.
UF.45. Hvert tredje Aar kom Bispen og
„visiterede". Det var saa nær den eneste
Afvexling i de tvendes rolige Samliv.
Pont.L.ieO.W i forb. noget saa nær, næ-
sten; omtrent; ogs. som en ret ubestemt forsik-
ring: uden tvivl; det skulde jeg mene. „Hvem
har talt om, at gi dig Mariane.** — „I min
Får.** — „Hvem jeg?** — „Ja noget saa
nær.** KomOrønneg.1.130. „Hun er gal, der
er ingen Tvivl om." — „Ja noget saa nær.**

Skuesp.V.40. „Hvad var Klokken, da I

kom hjem i Aftes?** — „Den var noget
saa nær 10.** OrdbS.(Sjæll.J. \\ i forb. noget
nær, d.s. „Vor Lykke er jo ikke udi hen-
des Hænder?** — „Jo noget nær; thi min
Fader lar sig regiære af hende.** Holb.LSk.
I.l. *„er det sandt . . |

At Stiernerne skal
have en usynlig

|
Indflydelse paa Menne-

skenes Liv?**
I

— „Ja, det er noget nær
10 vel sandt, min Dotterl** Oehl.1.293. det er
noget nær de bedste (klokker) i hele ^y\-
lsinå.Heib.Poet.VII.289. de sidste Dage
før Jul er jeg noget nær skør. PoUViil925.
4.sp.2. i fordums Dage var det noget nær
en Selvfølge, at en Gave fra en kvinde-
lig Slægtning var udført af hende selv.

smst.^yiol929.11.sp.l. Feilb. \\ i forb. saa
noget nær. for hende er Gud saa noget
nær hvad man tænker sig ved en ældre

20 godmodig Onkel. Kierk.VI.223. *Du kan

føre saa noget nær hvad Du vil. Drachm.
B.20. Feilb. 6.2) i forb. m. nægtelse, især

i udtr. som ikke nær ell. (især dial.) ikke
saa nær (JakKnu.R.42) ell. f nær ikke
(Holb.Ep.II.62. sa.Heltind.I.bSr), aldeles

ikke; langtfra; paa langt nær (se bet. 6.i).

*(han) Sig sover til en arve-part
|
Saa

stoer, at mange |
Kand ikke, dog de slide

hart,
I
Saa meget nær (nu: ikke nær saa

30 meget^ erlange. Sort.(SamlDanskeVers.^VI.
187). der kommer Drolen splide mig adl
Trommen. Den Lyd klinger icke nær saa
vel i mine Øren, som Mad-klokken. Holb.
Mel.I.l. Han er ikke nær saa tosset, som
De tddTikeT.Biehl.(Skuesp.VI.401). mange
og mangehaande Biomstændigheder, der
vel ikke engang nær alle kom mig for
Øre. Rahb.E.V.359. Ingen af dem syntes
nær saa begjerlig efter at betragte den

40 berygtede Misdæder, som at nærme sig

. . Frøken Yilhelmine. Ing.LB. 1.44. Den
egentlige Borg har ikke strakt sig over nær
hele Banken. Bornh.Samlinger. VII. (1912).
24. det er ikke nær saadan, (dagl.)

dels brugt til at fremhæve et foregaaende
nægtende, afvisende udsagn: det er aldeles

ikke tilfældet; dels brugt i tilknytning til et

udsagn, der indeholder et løfte olgn. (afvi-

sende den modsatte eventualitet) : det kan jeg
50 saamænd godt (gaa med til). „Jeg kan gærne

laane dig et Par Øre,** sagde Skytten . .

„Ikke for min Skyld 1** erklærede Søren
Furbo og saa stoltelig fra den ene til den
anden — „det er ikke nær saadan l'*J7
Jens.HF.68. jeg vil gerne hjælpe ham;
det er ikke nær saadan

j
6.3) i forb. saa

nær som ell. fsaanærtil (Kraft.(KSelsk
Skr.VI.195)), (især dial.) med undtagelse af;
paa—nær (se bet.Q.i). alle Giesterne gaar

60 bort, saa nær som en liden Pige af 7 å 8

Aar. P/lug.DP.1106. Ew.(1914).II1.278. en
viid og siid Daraaskessloprok, heeltover
mørkegrøn, saanærsom under Ærmerne,
hvor Farven faldt i det Bleggrønne. Blich.

(1920).XXX.12. *Jeg fængsles af alting
|

saa nær som af dig. Bergstedt.III.98. OrdbS.

XV. Rentrykt V^ 1933 8
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(sjæll.). 6.4) (jf. u. bet. 1.2 slutn. og 4:) i forb.

paa nær, brugt (især som en slags præp.)
til at angive, hvad der mangler i noget ell.

maa undtages fra noget; minus; med und-
tagelse af; undtagen || omsluttende styrelsen.

alle hans Folk, paa tre nær af hans Tie-

nere. Slange.ChrlV.969. jeger den lykke-
ligste Elsker, paa det nær at jeg har ikke
en Skilling i Lommen.. Heib.Foet.VII. 28.
Det er kjønne Børn . . Allesammen kjøn-

ne paa den Ene nær, den er ikke lykke-
des I ffC^n(Z.F.50i. det kostede en krone
paa nogle ører nær

i
(ikke) paa langt

(dial. meget. Feilb.) nær (ell. paa langt nær
ikkej, se lang 7.2. paa lidt (højtid.liået)

nær, som udtr. for, at der kun mangler lidt

i noget, ell. (jf. bet. b) at noget er lige ved
at være tilfældet olgn. Dersom Herren ikke
havde været min Hjælp, da havde min
Sjæl paa lidet nær boet i det Stille. Ps.

94.17. *Paa lidt nær takker han selv Mor-
deren,

I

Som kom og dræbte. Oehl.HrS.177.
S&B.

II foransat styrelsen. Alle i Stuen
fulgte paanær Kromsinden.Drachm.STL.
215. Paa nær de dunkle Omrids af den
skovklædte Kyst (i) Vest, var der Hav
allevegne i Synskresen. Aalbs.JacobLinde.
(1899). 145. hele (damperens) Besætning
omkom paa nær 4 Mand. BerlTid.^fiol 905.

Aft.2.sp:5. (1. br.) styrende en bisætn.: Da
Solen var paa sit højeste, tav selv Fuglene
stille, paanær naar Kragerne slog ned over
Dammen med lumske Planer mod Gæs-
lingerne. Rørd.Va.44. (hun) skrev hele Da-
gen, paanær naar Petra kaldte til Bords.
KMich.F.103.

II. nær, adv., Iwnj. se naar.
^Wær-, i ssgr. 1) ['næ'r-]; især i mere

dagligdags ssgr. (fx. nær-gaaende, -hed,
-synetj ogs.: ['nær-]; i ssgr., der er sammen-
rykning af usammensat forb. (fx. nær-be-
slægtet, -besvogret, -foreståaendej, oftest:

[•næ'r-] || af I. nær, især (hvor intet andet
ndf. angives) i bet. 1 (ofte svarende til ssgr.

m. fjern-j. || undertiden findes vekslen ml.
ssgr. og usammensat forb., fx. nærbeslægtet— nær beslægtet, nærforestaaende — nær
forestaaende. 2) af II. nære, se nære- i

ssgr. -angreb, et. ^ (jf. -kamp, -stridj
angreb, hvorved der løbes storm mod en stil-

ling. Sal.UX.259. -arbejde, et. (især W)
arbejde, hvorved det, man arbejder med, maa
anbringes, holdes forholdsvis nær til øjnene.
det vedholdende Nærarbejde (Læsning,
Syning, Skrivning) . . fremkalder Nær-
synethed. VortHj. 111.114. ArnMøll. Sund-
hedslSU. I. t -beliggende, et. (jf. -be-
liggen-hed> nær beliggenhed; nærhed. (Nord-
tysklands) Nær-beliggende imod Søe-Kan-
ten.Slange.ChrIV.933. Stedets Nærbelig-
gende. v4j97i.('i7'7<2j.ZJJ. II. -beliggende,
part. adj. (jf. -liggende 1 ; nu sj.) beliggende
nær ved noget, i nærheden (af noget); nær
(1.1.3). Stedet er os nærbeliggende. Høysg.
S.154. Disse Fiske vare intet Tegn til et

nærbeliggende Land, men meget mere

til den dybe Sø. Beiser. 1. 334. VSO. f
-beliggen-hed, en.d.s.s. I. -beliggen-
de. vAph.(1772).III. -beslægtet, part.
adj. (jf. -slægtet; især GJj 1) [I.3.i] i egl.bet.:

nær i slægt, familie med en ; nærpaarørende,
Blich.(1920).XXIX.18. S&B. \\ substantivisk,

det er en Søsters Ømhed, en Nærbeslæg-
tets venlige Følelser, som besjæle mig.
Bagger.1.96. 2) [1.3.6] som viser stor lighed

10 ell. overensstemmelse med noget, det lappiske
og ungerske Sprog ere nærbeslægtede.
Rask.Udv.II.323. en eller anden „nærbe-
slægtet" Tone2iTt.EAbrah.T.142. -besvog-
ret, part. adj. [I.3.i] (jf. besvogre 2; nu
næppe br.). De Ægteskabe holdes for at
være ureene, som indgaaes mellem Slegt-
ninge og ^^ær-hesyogreåe. Holb.NF.II.23.
-betjene, v. Cj/". fjernbetjene; jærnb.) be-

tjene en jærnbanebom fra en plads i dens
20 umiddelbare nærhed, vbs. -b et j enin g: DSB.

Banebygn.46. -billede, et. (fagl.) billede

(især fotografi), der viser noget nærved, er

taget paa kort afstand, et Nærbillede, som
viser Oldsagernes Stilling ved Skelettet.
NatTid.^yiil925.Aft.4.sp.5. -boende, part.

adj. (især tQ) som bor i nærheden. Moth.N
98. en nærboende handmsialer. FMøll.lL
19. Davids.KK.82.

I. Xære, et. ['næTo] (dannet til I. nær
30 1 efter I. Fjerne olgn. ell. ty. nåhe; /. br.)

om sted(er) ell. omraade, der tiggeri
nærheden (af noget). Naar hun nu siger
Fadervor, er det en Tak til de to (døde)
og en Hilsen, som hun ved, naar op til

dem, der i Fjernet eller Næret, hvor de
opholder sig.KMich.F.158. \\ især i (naturv.)
ssgr. som Jord-, Kyst-, Polnære. jf.: Denne
Fugl . . vælger til Bosted et lavt (træ)
uden at sky Menneskenære. JBø?;P.JII.

40 95.

II. nære, v. ['næTø] -ede ell. (nu kun
dial.) -te (Moth.NlOO (ved siden af nærede^.
Falst.200. Ew.(1914).IV.295. Oehl.XlV.
365. jf. Thorsen.105 samt Feilb.). vbs. -else

(s. d.) ell. -ing (s. d.). (glda. næræ (Brandt.RD.
11.204); fra mnt. neren, jf.ty. nåhren (osax.
oht. nerianj, got. nasjan, redde, frelse; sml.

oldn. noera, oplive, opfriske, underholde, no.
nøre, styrke, tænde ild; til roden i ty. ge-

50 nesen, blive rask, komme sig, ^oi^. ganisan;

jf. ernære samt II. Nor)
1) (især tD) skafe, tilføre en organisme

de til livsfunktionernes opretholdelse nødven-
dige stofer; skaffe, tilføre føde, næring
(1.2); ernære (1). l.l) m. person-subj. *Den
lille Fugl, vor Herre nærer,

|
Sig aldrig

over Trang besværer. Brors.80. Moderen
nærer sit Barn med sin Bi. Levin. Hunden
nærer sine Unger. D&H. \\ især refl.(ofte

doiforb.m.præp.SLf, medj. Asmund blev
engang saaledes forvildet paa Jagten, at

han tilsidst maatte nære sig med bare
Svampe ogRøåder.Suhm.Hist.1.439. Spids-
lærken . . nærer sig af Insekter. Cuvier.
Dyrhi8t.I.237. om Sommeren nærer Græv-
lingen sig især af Rødder. Brehm.DL.I.191.



117 nære nære 118

•Jeg . . har levet det raa Liv i Dakotas
Skove og næret mig med Kød og med
Kildevsind.JVJens.Di.77.

\\
forsyne med føde

og derved faa til at vokse, trives; opfede,
(billedl.:) nære en slange i (ved) sin barm
(i sit skød. vAph.(1772).III), se u. I.Barm 1.

part. næret brugt som adi.: Borgere . . vel

nærede i Vellevnet (er) uduelige til Teltliv.

JohsBoyeIII.198. som 2. led af ssgr. ([-|næ-'-

ra^]) som gennem- (s. d.), grød- (Schand.
TF.I.3), velnæret (s.d.). 1.2) om fødemid-
del, spise, næringsmiddel. *Brødet, som mig
Usle nærer. Kingo.482. Spise, der nærer
vel. vAph.(1759). Kilden lædsker (dyret)

og Jordens Frugter nære det. Mynst.Betr.
1.54. *da smagte hvert Aandedrag fri-

skere, og hele den Dag nærede min Mad
mig mere. JVJens. Di.81. \\ m. h. t. plante.

Planten næres af visse Stoffer, hvis Kreds-
løb og chemiske Forbindelser fremmes
ved Varme og Lys. 0rst.II.34. Planterne
næres fra Roden. D&H. || især i part. næ-
rende brugt som adj. Den arbeidende
Bonde behøver meere nærende Spiser i

Norden end i Sønden. Schytte. IR. II. 63.

*Det nærende Korn. Oehl.L.I.164. detbaier-
ske 01 er meget nærende. IIauch.MfU.324.
„Butterdeigl" bad hun; „Butterdeigl" Det
Nærende behøvede hun, men aldeles ikke
Yand. HCAnd.IV.381. jf: den Syge glæ-
dede sig ved Lugten (af skinken), den var
saa nærende, sagde hun. smst.VI.219. 1.3)

(jf. bet. 4:.i) om jordbund, naturforhold, som
indeholder ell. frembringer fødemidler, næ-
ringsstoffer: Ethvert Lands Naturcharak-
teer er indskrænket inden snævre Grænd-
ser . . Palmelandet kan ikke nære Bøgen.
0rst.VII.63. der er Steder, hvor Plantens
(d: misteltenens) Tilværelse er knyttet til

et eneste Exemplar: naar nu dettes næ-
rende Stamme falder, forsvinder Mistel-
tenen fra Egnen.CVaupell.S.60. jf: et
strømmende, rislende Vand, som paa sin
Vei omgives af en lille Frodighed, det
selv har næret frem. Sibb.II.127.

2) (nu 1. br. i rigsspr.) skaffe, forsyne med
(midler til at erhverve sig) det nødvendige
til livets ophold; forsørge; underholde;
ernære (2). 2.1) m.person-subj. *Min Sjæl,
ophøj Guds Ære

| Med Lov og Glædes-
sang,

I

Han fryde vil og nære
| Os paa

vort Levneds Gang I SalmHj.46.3. Til ægte
maa de tage saa mange Qvinder de kand
nære. Pflug.DP.867. if: (de) maa giøre ald
Boeskab til Penge, hvilcke de sætter paa
Rente, tagende Prioritet enten paa et Raad-
huus eller anden publique Bygning (o: de
gaar fallit og bliver sat i fattighus, gælds-
fængsel), hvor de blive nærede deris Livs
Ti\d.Holb.UlII.2.

II
især refl. (ofte i forb.

m. præp. af, med ell. m. konj. somj. *Hver
lever Christelig og nærer sig af Vrag.
Holb.Paars.26. Folk, som ikke kunne nære
sig selv, ere kuns en Stat til Byrde. JSneed.
11.153. Det er en Enke, som boer . . hos
Degnen, og som nærer sig med Syning.

Gylb.11.178. *(graveren) nærer sig af
| at

begrave de Sindre. Bergstedt.

I

II. 43. jf.:
Frankrig er rigt nok til kun at nære sig
af sine egne Frembringelser. SÆ^. nære
sig af jorden, se Jord 4. han kan nære
sig af en sten olgn., se Sten. nære sig
med (gud og) æren, (nu især som efter-

ligning af Holb.-spr.) skaffe sig udkommet
paa en ærlig og redelig maade; ogs.: sidde

10 haardt i det; have det smaat. Moth.NlOO.
VSO. jf. (spøg.): *Hand (o: fogedens fuld-
mægtig) fra forfulte Folk kun Penge tog,
ey Ære,

|
De kand sig (sagde han) med

Gud og Æren nære.IIolb.Paars.147. (iron.:)

Lisken Ungkarls Trøst, en Person, som
sidder paa sin egen Haand, og nærer sig
med Æren (o: ved utugt). KomGrønneg.IlL
65. nære sig med gud og æren og
sine fem fingre, være meget om sig;

20 være begærlig efter at tjene penge; være næ-
rig. Moth.NlOl. VSO.

\\ (foræld.) part. næ-
rende brugt som adj.: som beskæftiger sig

ved agerbrug, haandværk, industri osv. og
fremskaffer livsfornødenheder for sig selv og
andre; som tilhører de produktive samfunds-
klasser (mods. tærende^, nyttige Konster
og Haandværker, hvorved de . . som næ-
rende Borgere, kunne blive Staten til Gavn.
Penia.1809.114. ^7. Nærestand: han (o: en

30 maler) har nok ingen Lyst til at høre til

de nærende og vindskibelige Stænder,
han vil hellere høre til de tærende. Hauch.
VI.147. 2.2) om erhverv olgn. Lægedoms
Videnskab kunde nære sin Mand. Agerbech.
FL. 5. Hans Haandverk nærer ham nok.
VSO. Embedet kan nok nære sin Mand.
MO. jf.: fred nærer, krig (for)tærer, se

u. Fred 3.2.

3) (især dagl.) refl. ; oftest i forb. m. kunne

;

^ egl.(jf.bet.2.i): klare sig med fornøden-
heder, i økonomisk henseende olgn.; slaa
sig igennem (med noget); nøjes med no-
get, jeg nærer mig ikke med at være
forliebt, jeg er bestemt forelsket. CBernh.
NF.III.38. Nu tænker jeg, han kan nære
sig, (om den, som har spiist eller drukket
nok). MO. Træ var kostbart, og man næ-
rede sig med det mindst mulige. KMich.
K.16. du kan vel nok nære dig med den

50 Mad . . du har faaet. D&H. Feilb. (spøg. :)

Han fik saameget (o: saa mange prygl)
dengang, at han nok kan nære sig. P^O.
Ij i videre anv.; dels: udholde ell. klare sig,
begaa sig i en vanskelig ell. ubehagelig si-

tuation. Jeg kan ikke nære mig — Jeg
?iør lige saa got, ?it jeg gaa.er. Eiv.(1914).
1.313. ham blev da Folket saa hadsk, at

han kunde ikke nære sig hos dem. Grundtv.
Snorre.II.360. Du har selv sagt, du kunde

60 ikke nære dig for Folks Skoser og Gluf-
ier.Hrz.XI.349. Ruge pinte man med
lange Pavser mellem Forhørene, medens
han i sit Aflukke ikke kunde nære sig

for Yæggetø\. Brandes.VI.352. dels: lægge

baand paa sig selv; afholde sig fra; Inde^

være at gøre noget; dy sig; holde sig (i

8*



119 nære Nærforvantskab 120

skindet). Jens blev . . var en flygtig

Rødme . . da hun gik ham forbi, og han
kunde ikke nære sig for at smække lyde-

ligt med Tungen. GyrLemche.DeFyrsfen-
hergBønder.(1905).19. „lad os komme ind
gennem Porten her og frem til Parthe-
non." — ^Hvad er Parthenon?'* — „Ver-
dens dejligste gamle Tenypel." — „Takl
Jeg kan godt nære mig.'' ÉrPoulsen.Mun-
treHistorier.(1930).17. ofte i trusler: *De
troer vel, man ham takkede, —

|
Nej,

fælt de ned ham rakkede
|
Og sa'e: „see

blot, Du nærer Digl |
Vi mag'lig kan und-

være Digl'' Bantzau.D.Nr.15. Olga nøjedes
da med at gribe den lille Mand i Skuldrene
og ryste ham . . eftertrykkeligt . . — Kan
du saa nære dig? spurgte hun.Wied.S.204.

4) billedl. anv. af bet. 1. 4.1) (ved tilførsel

af raastoffer olgn.) holde en proces, en
virksomhed i gang (jf.Il.føåe 2.i^ ell.

fremme den
|| (jf. ildnærende^ m. h. t. ild

olgn. Olie nærer Uden. S&B. Knøsen
havde en egen Øvelse i at nære Ilden
ligeligt, han vidste hvor meget Ved han
havde samlet og hvor lang Natten var.
JVJens.Br.2. billedl. (jf. het. 4:.2) : Denne
Ild (o: forelskelse) blev snart slukket . .

fordi den havde fortært alle de Kniks og
Smiil, hvorved den nærte s\g.Eto.(1914).
IV.295.

II
m. h. t. maskine, apparat. Efter

at have næret en Pumpe Nord for Elefant-
stokken (i Kastellet) y løb (pumpevandsled-
ningen) tværs over Kirkepladsen, hvor
den gav Vand til to Pxim^QV. HistMKbh.
2R.IV.272. 4.2) CP m. h. t. aayidelig paavirk-
ning; spec: vedligeholde ell. fremme (udbre-
delsen af) en bevægelse , tro, mening, et rygte
olgn. mine Vaudeviller (vil) snarere bi-

drage til at nære Sandsen for Holberg,
end til at fortrænge hsnn. Eeib.Pros.X.86.
nære sin Fantasi med Drømmebilleder.
S&B. Republiken efter amerikansk og
antikt Mønster var dog det nærende, det
den Dag i Dag nærende Moment i den
franske ReYol\ition.JVJens.TB.28. \\ refl.

*Jeg hader . . Tendents-Romaner . .
| Jeg

nærer mig ved smaa Noveller,
|
Som mig

om Dagens Liv fortæller.Winth.XI.120.
hans Sjæl nærer sig uafbrudt af disse
Bønner. Jørg.RB.92. 4.3) CP m. h. t. liden-
skab, følelse, anskuelse olgn.; især: hengive
sig til, være opfyldt af en lidenskab,
følelse, anskuelse olgn.; navnlig i (mer ell.

mindre) faste forb., se fx. u. Følelse 4
slutn., Haab 2.2, Had 1, Hensigt 4.i, Høj-
agtelse, Kærlighed l.i. *Jeg maa ei i mit
Bryst saa lav Mistanke nære. Wess.41. *hvad
Tanke skal jeg nære? Heib. Poet. 111.426.
Jeg nærer meget Venskab for ham.FSO.
*Ei overdreven Tillid skal han nære | Til
Mennesker. PalM.AdamH. 1.32. her var
det jeg nærede Forelskelsen med Læng-
selen. Kierk.VI.193. Den Anskuelse, man
selv nærer, er man sjældent i Stand til

at overskue. Brandes.VI. 285. Nær ingen
Frygt for det jordiske. Kidde.E.113.

nære-, i ssgr. (f nær-, se nær-hafti^,
-stof), af II. nære, især i bet. 1; i enkelte til-

fælde efter ty. nahr-, se nære-fuld, -rig,

nær-haftig. -evne, en. (sj.) et fødemiddels
evne til at nære (1) ; næringsværdi. Melken
som (den svindsottige moder) giver Barnet,
besidder ikke den fuldkomne Næreevne,
som den skulde. SikkerJHjelp forSvindsottige.
(overs.l820).33. f -fald, adj. (vel efter ty.

10 nahrhaft(ig), se nærhaftig) d. s. s. -rig. Læ-
gen.1.86. de hvide Beeder . . skyder mang-
foldige og meget nærefulde Blaåe.Flei-
scher.AK.148. \ Xærelse, en. hvad der
nærer (1); næring, (billedl.:) (kærlighedens)
ypperste Nærelse er Dyd og sand Fortie-
neste. Biehl.Haarkl.58(jf. SorøSaml.I.143).

t Xære-middel, ét. {jf. ty. nåhrmit-
tel) næring(s-middel). Hahnemann.Haand-
bog for Mødre.(overs.l797).16.

^ næren-sinde(8-tid), nærens-tid,
adv., konj. se naarenstid.
Xære-plante, en. (nu næppe br.)

plante, paa hvilken en anden plante snylter;

værtplante. vAph.Nath.V1.333. is'ærer,
en. {ænyd. d.s.(Arøboe.DavidsPsalter.(1623).
D3*); nu næppe br.) person, der skaffer (en)

føde, ell. person, som føder, forsørgeren; er-

nærer. *Gud Herren er min Hyrde god,
|

Min Vogter og min 'N2erer.SalmHj£13.1.
30 Disse vore Nærere er Landmændene, den

nederste og meest foragtede, men dog
den talrigste og nyttigste Deel af det
menneskelige Kiøn. Lægen.XII.l. *(fug-
len) har forladt sin Nærer, og sin Ven.
Rahb.PoetF.11.75. || ordspr. efter en god
nærer kommer en god tærer (o: en stræb-
som fader har ofte en ødsel søn). VSO. jf.
u. Avler, f nære-rig, adj. {vel efter ty.

nahrhaft(ig) , se nærhaftig; jf. -fuld) rig

^ paa næring; (meget) nærende. vAph.(1759).
Ved den næreriigste Føde væmmes vi . .

naar den frembæres i et smudsig Kar.
Basth.GT.*5^. en sund og næreriig Urt.
Fleischer.HB.144. PhysBibl.II.141. VSO.
MO.

II
hertil: Nærerig -hed. VSO. MO.

t -saft, en. næringssaft (i planter). vAph.
Nath.VI.298. VSO. f -sot, en. sygdom,
der viser sig ved organers, vævdeles svind
(p.gr. af ernæringsmangel) ; tærende sygdom;

5^ tæring. Agerbech.FA.IL 143. f -stand,
en. {ænyd. d.s., fz/. nåhrstand ;

j/". Nærings-
stand 2) de dele af befolkningen, der giver
sig af med landbrug, haandværk, industri
oign. og fremskaffer livsfornødenhederne for
sig selv og de andre stænder (især mods.
Lærestand (s. d.). Værgestand (o : militær-
stand) ell. Ærestand (o : fornem stand, adels-

stand olgn.)). Moth.NlOl. LTid.1734.74.
BrunJuul. Geogr. Haand - Lexikon. I. (1803).

60 23. t -vædske, en. (jf. -saft;. vAph.
(1772).III.
nær-forestaaende, part. adj. (jf.

nær forestaaende u. I. nær 4.i; 1. br.). en
nærforestaaende Adskillelsestid. Gylb.XI.
242. smst.XII.76. f -forvantskab, et.

[1.3.1] nært slægtskab, det Venskab og Nær-
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I

forvandskab, som var imellem Høybe-
meldte Erke-Biskop og Hertug Jørgen .

.

skulde endnu forøges ved et Svogerskab.
Slange.ChrlV.986. -fra, adv. (mods. fjernt-

fra; sj.) fra et sted (steder) i nærheden. Sei-

lere stevne ind og ud, nærfra og fjerntfra.

Kofoed-Hansen.DL.l. Saa nær fra og saa
stærkt belyst havde (han) endnu aldrig

set hende. JacPaludan.TS.160. -frænde,
en. {jf. æda. nær frændær (JyLov. 1.33)
samt oWw. nåfrændi; til I. nær 3.i; arkais.)

Moth.N98. Eosenb.LQO. GSchutte.B.3.
-g^aaende, part adj. [-igå'ana] (nu kun
dial. -gaaen. Moth.N98. JHSmidth.Ords.
95. jf. Feilh. f -gangen, se u. I. Knep 3.3j.

{glda. nærganghen, -gongændhe) 1) (jf.
gaa en (for) nær u. I.nær 1.2 og %.2) egl. : som
^aar helt hen til nogen ell. noget; som gaar
ind paa livet af, trænger sig ind paa nogen
ell. noget, l.l) om person: som er dristig i

sin opførsel, tager sig friheder over for en
(spec. om mandsperson over for damer); fræk;
paatrængende; næsvis; ogs.: indiskret. Moth.
N98. vAph.(1759). Saa spørger en skjønne
Dag en stor Dreng ham:.„Hr. H., er der
Engle til?" H. siger meget korrekt: „. .

det maa De spørge Deres Religionslærer
om." Saa bliver Knægten nærgaaende og
siger: „Ja, men véd De det ikke, Hr.H."
Schand.AE.22. (ræven er) saa „nærgaa-
ende", at den tager Fiskene af Garnene,
som Fiskerne har sat ud. BMøll.DyL.J.97.
Da de havde spist og drukket, blev han
nærgaaende. Monies. OgFanden lo 1(1930).18.

jf. (spøg.): Amerika, der endnu mod Nor-
den er saa nærgaaende (o: mod Europa)
og dog saa stiv paa sin Uafhængighed.
Grundtv.Udv.VI.53. Nattefrosten bliver
for nærgaaende, saa man paa ny maa søge
i BMS.NaturensV. 1914.296. nærgaaende
høne faar enten knep eller korn (kerne),
se I. Knep 3.3. 1.2) om ting ell. forhold, især
om optræden ell. ytring: som gaar ens inter-

esse ell. ære for nær; som krænker ens følel-

ser; nu især: som generer en; som man øn-
sker at være fri for; næsvis; paatrængende,
(han) havde publiceret haarde og nær-
gaaende Skrifter mod (kongen) og Staten.
Rolh.DH.in.ll9. saafremt de Hollandske
ikke frastøde bemældte skadelige og Hans
Majests. Høyhed og Regalier alt for nær-
gaaende Paastand, skulde Tractaterne op-
hæfves. Slange.ChrIV.1079. Onklen . . hvis
Stolthed over Conrad var bleven nedbrudt
paa saa nærgaaende en Maade. Gylb.VII.
148. Paatrængenheden mod Gud er en
Art nærgaaende Kammeradskab.iTierfe.FJ.
166. han var bleven Genstand for en nær-
gaaende Opmærksomhed fra de andre Gæ-
ster. Pow^.LP. 71.^50.

li 07- 1, nær 3.6; sj.)

om efterligning: som i (for) høj grad efter-
ligner originalen, det er dog et stort Spørgs-
maal, hvor megen Anerkendelse en saa
nærgaaende Efterligning af Rembrandt
fortjener. KMads.BR.lOl. 2) (til I. nær 2;
nu sj.) om person: som udnytter noget til

det yderste, er meget sparsommelig, nøjereg-
nende, nærig. Moth.N98. Hvor gider du
i Smaating være saa nærgaaende ? FSO.
MG.

II
om adfærd. Med sit Arbejde blev

han sliden og en hel Del ligeglad . . Der
var ikke meget tilbage af de tidligere
Tiders nærgaaende, nævenyttige Flid.

EErichs.TM.71. -gaaen-lied, en. det

at være nærgaaende ; især til nærgaaende 1.

10 vAph.(1759). fræk Nærgaaenhed i at paa-
dutte Christendommen sine Tanker og
Forestillinger, istedetfor at lade sine Tan-
ker og Forestillinger omdanne ved Chri-
stendommen. jBrierÅ;.X77.505. efter at han
med en vis Nærgaaenhed havde taget
Plads ved Siden af hende. Pont.LP.Vl.lO,

II

om fræk, næsvis bemærkning. Det hag-
ede jo ned over de Dueholmpiger med
Skoser og ^ærgSiSLenheder. Bregend.FT.9,

20 jeg lod fuldkommen fremmed og uvidende,
tillige stødt over slige Nærgaaenheder i

Sorgens Timer. NJeppesen. GH. 66.
||

(sj.)

om efterligning, jf.: en af Træe, Skind
og Glas med afskyelig Naturnærgaa-
enhed eftergiort Mnnk. Bagges. BV. IX,
160. -g^ang^en, part. adj. se -gaaende.

t -grsenselse, en. det at grænse nær op
til. Havets NSergrændselse. Overs. afHolb
Levned.94. -grænsende, part. adj. (nu

30 næppe br.) som grænser op til, støder op
til, ligger nær ved noget, nærgrændsende
Folk pleyede gierne . . at tilegne sig hin-
andens Yiise. Eilsch.Philhist.74. Rask.TJdv.
11.365. Nærgrændsende Lande.lfO. f-haf-
tig, adj. {fra ty. nahrhaftig, hvis 1. led er

mht. nar, næring; jf. nære-fuld, -rig) rig

paa næring; (meget) nærende. Biørnen . .

nærer sig (om vinteren) af sit eget Le-
geme, eller rettere, af den i hans Legeme

40 sig opholdende nærhaftige Materie. Ruge.
FT.286. -hed, en. fj/. I. Nære, Nærværelse;
det at være nær; især i flg. anv. : 1 ) til I. nær 1.

l.l) i al alm.: det at være nær (ved noget);
ogs.: det at være til stede, nærværende; nær-
værelse (2). (ofte i forb. m. gen., poss. pron.
ell. (nu næppe br.) præp.-led m. at til an-
givelse af, hvad der er nær), efter (Heit-
mans) Meening (er det) klart, at Solens
Nærhed eller langt Fraværelse ingen For-

50 skiel giør paa Varme. Holb.Ep.II.361. St.

Peters Ort (i Hamborg) udartede til St.

Peers Ort, en Corruption, som Nærheden
af Danmark, efter de beste Etymologers
Formening ikke lidet har biedraget til.P«^-
ges.L.I.192. *den frygtsomme Jomfru,

|

Der aner sin Brudgoms Nærhed, jffawc^.

SD.I.105. Synet af Dem, Deres elskelige
Nærhed har electriseret m\g.Winth.IX.156.
*Med ingen Lyd

|
Og intet Muk jeg røbe

60 skal min Nærhed.PalM.TreD.223. || i nær-
heden, (nu 1. br.; jf. u. bet. 1.2^ paa nært
hold. Enhver vilde see Dampskibets Op-
finder i Nærheden og, om muligt, trykke
hans Haand. Hauch.VI.433.

\\ (jf. u. bet. I.2;

i forb. i ens nærhed ell. (nu næppe br.)

i nærheden af en, i ews nærværelse. Hvad
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jeg, først under Din Fraværelse og siden
i Din Nærhed, frygteligen gjennemlevede
i mig. Sibb.1.90. Disse Yttringer . . vare
dobbelt paafaldende i Nærheden af Bro-
deren. Gylb. 1.138. han vilde (ikke) have
været i Stand til at lægge Baand paa sig

i hendes Nærhed.Pon<.LP.7IlJ74. 1.2) om
steder, omraade, der ligger nær ved noget,

omgiver noget
\\ (nu næppe hr.) i al alm.:

omgivelser. Undertiden besætte (hæmorrhoi-
der) i hele Klynger Nærheden af Slutte-

muskelen. Tode.Gyldenaare.(1802).84. Kon-
gens Øine hvilede med et gjennemtræn-
gende Blik paa hendes Nærhed. Og uagtet
det var mod hendes Hofmesterinde, at

dette Blik var rettet, streifede det hende
dog med sin lammende Kraft. CBernh.III.
375.

II
i nærheden, (jf. u. bet. l.i^ i den

nærmeste omegn; ikke langt borte; nærved

(jf. Nærværelse 1^. Jeg vil vente Dig her
i Nærheden. VSO. det (kom) Skibsfolkene
for . . at der var Land i Nærheden (Chr. VI:
at et land var dem nær; 1819: at de vare
nær under et Lsmå). ApG.27.27(1907). i

ens nærhed ell. i nærheden af (f ved)
en (noget), nær (ved) en, noget. Paa sine
Steder udi Renerne i Nærheden ved Gaar-
dene er plantet Piil og Ask. JPPrahl.AC.
97. Selskabet . . opholdt sig i Nærheden
af Toldboden, for paa Skipperens Vink
at indborde sig. Bagges.L.1.5. *0p paa Ka-
melen Adam hende (o: Eva) satte,

| Og
selv i hendes Nærhed han forblev. PalM.
TreD.258. uegl.: citatet findes side 25
eller der i nærheden

j 2) (1. br.) til I. nær
3.1. Nærhed (o : i slægt) og Alder ere For-
trin, som man, i at indrette en Arvefølge,
kan ikke andet end have for Øine. Schytte.
IR.I.103. 3) (1. br.) til I. nær 4. Dødens
Nærhed forskrækkede ham ei. 7/S0.|| i næ r-

h eden af, nær (1.4.2). En dag i nærheden
af århundredskiftet fik jeg fat i en lille

bog, som ingen mennesker talte om.Hjortø.
GTJ.239. han er vist i nærheden af de 60

\

-hold, et. ("sy. Nært". Drachm.DJ.II.31. sa.

F.II.292). (l.br.)iforb.paa nærholå, paa
nært hold (se I. Hold 7.3 j. *Du har jo bot
her længe nok,

|
på Nærhold Vidne til

min Færd —
| er jeg af dem, der går i

Ylok? Blaum.St8.245.
nærig:, «^J- ['næ-ri] {ænyd. d. s.; fra

ty. nåhrig, nt. nerig, mnt. nerich; til II.

nære) 1) (jf. II. nære i; f fuld af næring;
nærende. Lincke.Kongs-Kilde- VandsBeskri-
velse.(1745).§XIV. at stoppes og proppes
med drøy Kost og nærig Føde. Bøeg.S.18.
2) (jf. II. nære 2) f stræbsom; erhverv-
som; nærsom (2). Moth.NlOl. Soldater,
Baadsmændognogenledes nærige Borgere.
Cit.l705.(KbhDipl.V.794). vAph.(1759). 3)
(nu kun dial. ell. m. overgang til bet. 4:) som
ernærgaaende, fræk, paatrængende (Blich.
EBindsiouw.(1842).17); spec. (jf.bet.4:): som
i sin iver efter at skaffe sig, erhverve noget
gaar andres interesser for nær, forgriber
sig paa andres ejendom olgn.; gridsk; be-

gærlig. Det er dog noget eget Tøy, at

difie nærige Mandfolk icke kand lade sig
nøje med deres egne Koener, altid vil de
håe noget nytt. KomGrønneg.III.214. *hand
maa ikkun, som det heder, være nærig,

|

Det er, bedrage Folk, og aagre som han
vil. Clitau.IR.14. Fuglene var ganske an-
derledes tamme eller „nærige" — som
Husmændene sagde — , naar man gik bag

10 efter en Harve eller Plov. FZytphenAdeler.
Landvæsenseleven. (1907). 96. Feilb. nærig
høne faar enten knep eller korn (kerne),
se I. Knep 3.3. nærig som en møllerhøne,
se Møllerhøne. talem. (nu næppe br.), om
snyltegæst: Hånd er som den nærig mufi,
æder helst i fremmedt huQ. Moth.NlOl.
VSO. 4) som er bekymret for sit ud-
komme ell. (især) som paa en smaalig
maade altid tænker paa sin egen øko-

2Q nomiske fordel, ikke kan unde andre
noget,erpaaholdende,gerrig olgn. Moth.
NlOl. den anden er saa nærig, saa han
intet søger, uden sin egen Fordeel. Luxd.
FS.5. *din Brød-Sorg,

| Dit alt for næ-
rige, dit snevre Hierte. Ew.(1914).III.208.
hans Hjerte var unøisomt og nærigt og
fuldt af jordiske Sorger. Winth.Krum.l5.
meget nærige Folk stikke . . et Stykke af

Stegen i Lommen. Kierk.Bl.l40. Folk fra
30 Landet er ikke saa nærige med Fødeva-

rer som de, der er fødte i Kjøbstæderne.
Schand.BS.190. Xærig-hed, en. det at

være nærig; især i flg. anv.: 1) ^ til næ-
rig 1. Brødkornets Nærighed og Sund-
hed. ChMourier.Brød.(1821).28. 2) (nu kun
m. overgang til bet. 3^ til nærig 3. Procu-
ratorernes Dumdristighed . . Bedrageri,
og Nærighed. LTid.1745.651. 3) til nærig 4.

SorøSaml.II.184. *Giv du os dagligt Brød
^ i Dag . .

I
Fri os fra Nærighed og Nid.

Grundtv.SS.1.202. Bergstrøm.L.9. -pind,
en. {jf. jy. nærigpi^ i sa. bet.; talespr., 1.

br.) nedsæt., om nærig (4) person, gniepind.
jeg gad set hans Ansigt, hvis han anede,
at jeg beskyldte ham for at forære Ha-
vannacigarer bort — den gamle Nærig-
pind. Z>a5'%/^.2»/l2/P^9.-Søn<^.ii.SJ0.^.

Xær-indstilling, en. dels (fot.) om
indstilling af fotografiapparat til optagelse

50 af nærbilleder. IJ Gad.Filmen.(1919).130. dels

(med.) om øjelinsens indstilling (stærkere

krumning) ved betragtning af noget, der
ligger nær øjet. TekniskTidsskr.(Elektrotek-
nikeren).1923.139.

I. Næring:, en. ['næ-reix] fit. (i bet. 2.2j

-er (Holb.Ep.IL199. Lov^Vi^l857.§12. Otto-

sen. VH. 111.279. PoulAndersen.Næringsret-
ten.(1932).24). (glda. næringh, nærindh
(PLaale.nr.996); til II. nære; jf. mnt. ne-

60 ringe samt oldn. næring; sml. Knapnæring)
1) til II. nære 1. 1.1) som vbs.; dels (sj.)

i al alm.: det at ernære noget, tilføre,
skaffe noget den nødvendige føde. den
Lilles Fremskridt under den tavse Am-
mes Næring og F\e\e.Drachm.UB.201. dels

spec. (naturv., nu næppe br.) d. s. s. Ernæ-
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ring 1. Planterne og Dyrene ere forsynede
med forskjellige konstige Kar og Redska-
ber til deres Næring ogForplantelse.JF'Mwfee.

(1801). 1.7. Legemets Næring gaaer be-
standig for s\g.Fhy8BihlXX.20. MO. 1.2)

hvad der er nødvendigt for en organisme at

optage i sig, for at livsfunktionerne kan hol-

des ved lige, vækst finde sted olgn.; hvad der
ernærer en organisme; ogs. undertiden m.
mere spec. bet.: føde; mad. Dersom en Bro-
der eller Søster ere nøgne, og fattes den
daglige Næring (1907:Føde).Jac.2.15. Kul-
dragerne . . behøve stærkere Næring, end
den stillesiddende Lærde. LSmith.DN.373.
*Det var en ung og deilig Kone,

|
Der

gav mig Næring af sit Bryst. Aarestr.SS.
III.197. *Hun gaaer, at samle sparsom
Næring,

|
Bærrene af det vilde Krat. smst.

V.22å. *lugter han (o : King mob) Gryder-
nes fede Næring,

|
Det er i hans Næse

en Krigserklæring. Drachm.D.67. Nærin-
gen (for gedehamselarver) bestaar af Som-
merfugle eller Snudebillelarver. Frem.DN.
635. han vil ikke tage næring til sig

j

II
m. h. t. planter (jf. fx. Forraadsnæring^.

Planten suger Næringen til sig.Mynst.BlS.
1.155. *af Jorden, ej af Furen,

|
Drager

Næring, hvad man saar. Grundtv.PS. VI.
249. jf.: Den synlige Virkning af, at Plan-
ten har let Adgang til rigelig Kvælstof-
næring viser sig i en frodig Udvikling
af dens vegetative OrgsiJier.Ill.Havebog.I.

(1920).382. \,3) om evne, kraft hos fødemid-
del olgn. til at vedligeholde livsfunktioner,

frembringe fornyelse, vækst i en organisme;
næringsværdi; ogs. om de stoffer i fødemid-
let, der har denne evne; næringsstoffer.
*Rug og Hvede,

| Som der er Kraft og
Næring i. Bagge8.Ep.l63. Føde, hvori der
kun er lidt Næring. PEMulU228. jf. : *Du
(o: døden) er den bittre Galde,

|
Der ad-

skiller Næringen fra det, der skal forka-
stes. Hauch.Lyr.^154.

2) til IL nære 2. 2.1) (nu næsten kun i

den 1. 65 nævnte talem.) som betegnelse for
(det at have ell. skaffe sig) det nødvendige
til livets ophold; underhold; udkomme;
ogs. om hvad man ejer ell. erhverver sig af
økonomiske værdier; formue; indtægter,
(den fattige enke) lagde udi af sin fattig-
dom alt det, hun havde, hendes gand-
ske næring (1819: ^iQuåom). Marc. 12.44
(Chr.VI) (jf Grundtv.PS.IV.498). de fat-

tige der iblant dem blef til Næring en
pose Penge given. Pflug.DP.582. søge sin
Næring paa lovlig Maade. VSO. han har
en god næring (d : gode indtægter). Feilb.

Il,//".Næringssorg: Sorrig forNæring (1907:
timelige BekymringerJ.jLwc.^i.54. *den
stille, koldsindige Borger . .

|
Altid be-

tænkt kun paa Næringens Sorger. Oehl.L.
11.55. naar vort Hierte besværes af Sorg
for timelig Nærmg.Mynst.Betr.1.346. Kierk.
XI.256.\\i forb. næring og bjæring, se

Bjæring. || talem.msin maa sætte tæring
efter næring (nu næppe br. tæringen

efter næringen. Holb. Vgs. 1. 6. Hrz.X. 1 7)
olgn., man maa indrette sit forbrug efter
sine indtægter; man maa ikke forbruge mere,
end man tjener. Moth.N102. Klevenf.MJ.46.
Disse Folk kunde aldrig komme ud af

det, fordi de ikke kunde sætte Tæring
efter Næring. LuisBramsen.0.11. lære det
danske Folk at sætte Tæring efter l^æ-
ring.Pont.DR.III.30.jf.Mau.7007. 2.2) (nu

10 især emb.) virksomhed, erhverv, hvorved man
skaffer sig udkommet; især m. henblik paa
arten heraf: erhvervsgren; fag ;7iærings-
vej; tidligere især om den materielle pro-
duktion (haandværk, fabriksdrift, handel
m. m., mods. landbrug, skovbrug, fiskeri, jagt
olgn.), nu om al erhvervsvirksomhed. Be-
verhaar hører alleene vor Profession til,

hvorudover vi arme Hattemagere icke
med Penge kand opveje de til vor Næ-

20 rings Fortsættelse behøvende Hasir. Holb.
Kandst.V.3. *For Jesu skyld forfrem | En-
hver Gudfrygtig Næring. Brors.263. der-
som en Stat først var kommen saa vidt,

at al nyttig og Nødtørvtigheds Arbeide
og Handel ikke mere kunde forslaae for at

holde Folket i Arbeide og Næring. OeconT.
VI.56. Borgerskabet berettiger til at ud-
øve Næringen i den Kjøbstad, hvor samme
er taget. Lov^^/iil857.§5. Næringerne bed-

^ redes i 1820'erne og Finanserne med dem.
Ottosen. VH.III.279. PoulAndersen.Nærings-
retten.(1932).24. jf. (spøg.): Poeter, som
for Tiden ere ude af Næring. Heib.Pros.
VI. 9. Der var ingen Brug for Mænd af

Faget (d: om kondottierer). Alle fuskede i

'Næringen. SMich.Gio. 22. ofte som sidste

led af ssgr., fx. Beværter-, Beværtnings-,
Haandværks- (Lov^yiil857.§88), Handels-,
Kro- (MO.), Købstad- (smst.), Land-, Land-

^ho- (MO. D&H.), MøllenæringrifO.;.||i/'.
nære sig med gud og æren u. II. nære 2.1

:

*dog befinder hun for raadeligst at være I

. . redeligen sig, som ugift, at ernære,
(

Dog saa den Næring kand med Gud og
Æren skee.Graah.PT.IL160. || borgerlig
(se borgerlig 1.2j, bunden (Lov'^^/i2l857.§l.

Hage.* 176), fri næring (se I. fri 4.4^.
||

drive (en) næring, drive (en) erhvervs-

virksomhed. SaUXVIIL320. jf. Mau.7009
50 samt: et af disse Fruentimmer, der i sin

Ungdom havde drevet Næring med sine
YT^ighQdiQr.JBaden.Horatius.1.277.

||
(del-

vis til bet.2.z) i forb. gaa ell. f i2i\åe(Holb.
Kandst.V.3. Heib.Pros.X.557) en i nærin-
gen ('t gaa en ind i næringen. MO.^, egl.

om en uden for faget staaende person: ud-
føre et arbejde olgn., som faget (if. lavsret-

ten) havde eneret paa at udføre; berøve et

fags udøver(e) et arbejde, en indtægt; skade
60 en i hans erhvervsvirksomhed, drage handel,

kunder fra ham; paaføre en ny ell. upas-
sende konkurrence; gaa en i bedene. Tysk-
land gik (i kolonierne) p]ngland i Nærin-
gen. JFJcw.9.7n<r.5 7.9. Ja, kære Ven, jeg
ved jo, at ogsaa Du søger Posten, og det
gør mig oprigtig ondt, at jeg maa gaa
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dig i Næringen . . Men det kan nu ikke
være SLuået. EGacl&UGad.FF.68. Ludv.

||

ordspr.: (en)hver er (en) tyv i sin
næring, enhver søger i sin erhvervsvirk-

somhed at opnaa saa stor fortjeneste som
mulig uden at være altfor nøjeregnende

m. h. t. maaden, hvorpaa det sker (jf. u. Næ-
ringsvej 2.1). Mau.10765. den gode Karl
bør ikke fortænke en ærlig Mand, at

hånd er Tyv i sin Næring. Holb.Fern.I.l.

EPont. O 0. 73. Prahl.ST.lI.52. At hver
Mand var Tyv i sin Næring — nu ja —
det fulgte nu af Verdens Vilkaar . . men
uden for sin Næring maatte man ikke
være Tyv. Schand.TF.I.UO. jf. : „der staar

at Kiøbmænd skal være sneedige, som
Slanger, hvad mener Svoger derom?" —
„. . Eenhver Tyv er jo en Mand i sin Næ-
ring." Holb.llJ.II.5. 2.3) (nu 1. br. i rigs-

spr.) om forretning, omsætning, han-
del, hvoraf en person har indtægten, ell. om
hans kundekreds, den søgning, han har,

olgn. vil du, at jeg skal slaae Øjet ud paa
nogen, saa koster det 6 y. jeg tar kun
lidt, derfor har jeg desmeere Næring. J?o/6.

Bars.Y.8. Den Skoemager, der er saa lyk-
kelig at komme for Orde, og drager stærk
Næring til sig. PAHeib.1.302. *(du) skiller

mig ved al min Næring hos |
De rige, de

mistænkelige Kiøbmænd. Oehl.A.78. Bøn-
derne, som hun (o: en købmandskone) havde
sin Næring af. Gravl.0en.139.

||
(nu næppe

br.) om det erhvervsliv, den handel, omsæt-
ning, der finder sted i en by olgn. Mecheln
er en liden Bye, men af zierlig Bygning,
og temmelig 'Sæving. EPont. Men. 11.203.
Her er god Næring. Leth.(1800). Byen har
sin meste Næring af Jordbrug. MO. j| i fa-
ste forb. næringen gaar ham fra hu-
set oZ^n., forretningen gaar tilbage; søgnin-
gen gaar fra ham, fra huset. Moth.NlOl.
*vil du Næringen fra Huuset ey skal gaae,

|

Her efter bedre du nødvendig skrive maae.
Anti-Spectator.124. VSO. sidde i næring
(Moth.SlSO), sidde ved sin gode næ-
ring (smst.S165) ell. (især) sidde i en
god næring olgn., have (en god) forret-
ning. Undersaatterne sadde udi god Næ-
ring og temmelig Velstand. Slange.ChrIV.6.
Heib.Poet.VI.121. MO. OrdbS.(Fyn).jf: Ja
vist, de sige saa alle disse Natfrøikener
. . da de dog har siddet udi fuld Næring
her i Byen udi nogle Kav. Bolb.Masc.il1.12.
sa.Ul.V.2. næringen slaar sig (ell. slsrns)

tileZZ.frahuset, seslaa. tage næringen
fra, d. s. s. gaa i næringen (se u. bet. 2.2).

*Hun (o : den kloge kone) tog ham Næring
fra, fik mangen Patient,

| Som den er-
farne Mand tit hafde før heiient. Holb.
Paars.134. sa.Pants.II.2. de adelige og rige
Disciple (søgte gerne) at komme i Pension
i hans Hus; men, siden en adelig afske-
diget Kaptejn var flyttet til Byen, havde
han taget Næringen fra den fattige Fa-
miliefader. Sc/iawd.^^.JfP?. unde en sin
næring, gøre sine indkøb olgn. hos, være

kunde hos en; unde en sin søgning. *jeg
min Næring Dem (o: en kræmmer) vU
unde

I

Thi jeg veed vist. De ærligt handle
vil. Wess.86. Ew. (1914). IV. 325. De har
allerede undet Hattemageren saa god l^æ-
img.Heib.Poet.V.177. en lille foreløbig
Strid mellem T. og M. om hvilket Thea-
ter vi skulde unde vor Næring. Gylb.IX.22.

3) (dial.) til H. nære 3: det at kunne
io klare sig, begaa sig, udholde noget

olgn. Jeg har ingen næring for ham. OrdbS.
(Sjæll.).

4) (især (D) til H. nære 4; ofte i forb.
give noget næring. 4.1) til H. nære 4.1:

hvad der holder en proces, virksomhed
(især en forbrænding ell. sygdom) ved lige,
i gang ell. fremmer den. Brænde er Il-

dens 'NæTinø.vAph.(1759). *snart fænge
de ældede Planker som Svamp, | og Ilden

20 faar Næring af Tjære og Hamp. Ploug.I.

296. Dette gav Ilden, Sygdommen . . Næ-
ring. Levin, billedl. (jf. bet. 4.3-4J ; *en uteer-
lig Ild . .

I
Som al sin Næring har fra

Dyds og Ærens Tab. Wess.l7. Gnisten er
tændt (o: til en revolution); men uden Næ-
ring, vil den snart slvikkes. Blich.(1920).
X.129. 4.2) til II. nære 4.2: hvad der vir-
ker aandeligt opbyggende, fornyende,
ansporende olgn., tilfredsstiller en sjælelig

30 trang hos en; ofte spec. om (udbytte af) læs-

ning. *Evige Kærlighed, kan du da nægte,
|

Sjælen, der hungrer, sin Næring at faa?
SalniHj. 374.6. Ære er ædle Gemytters
Næring. ^.4^/1.^^759^. *Ethvert System jeg
gjennemgik,

|
Og hented mig Belæring.

|

Meest ved Pythagoras dog fik
|
Min Tanke

Stof og Næring. Heib.Poet.X.148. Næring
for sit indre Liv fandt han i digteriske . .

Skrifter. ThomLa.F.93. give Aanden Næ-
^ i\ng.S&B. jf. bet. 4.4: (historiebøgerne) blev

. . meer Næring end Gift for det even-
tyrlige i m\nTddnkem2i.2iåe.Eiv.(1914).iy.
249. aandelig næring: MO. Voltaire
var Slægtleds aandelige Næring. Brandes.
XVIII.35. 4.3) til II. nære 4.2: hvad der
vedligeholder ell. fremmer en bevæ-
gelse (2.2), tro, mening osv. *h.Sin (o: Pal-
natoke) var Hedenskabets Marv og Næ-
ring. Oehl.P.244. Dette Rygte havde endnu

50 faaet større Næring . . efter Esbern Snares
ulykkelige Fald fra Trappen, hvorved han
endte sit raske Helteliv. Iw^.7/S.J.6 7. Ty-
cho Brahes Liv og Skjæbne (kunde) være
skikket til at give den astrologiske An-
skuelse Næring. Heib.Pros.IX.246. Dette
gav . . Oprøret Næring. Levin. Man snak-
kede. Og Fru Mama var ikke den, som
skulde afholde sig fra at give Snakken
Næring. Drachm.YT.97. 4.4) til II. nære 4.3:

60 hvad der vedligeholder ell. fremmer
en lidenskab ell. følelse. *1 Alt jeg fin-

der Næring for min Kummer. Rahb.PoetF.
11.19. En Udfordring til Byfogden! Det
vilde være at give hans drilske satiriske

Appetit en . . vældig Næring. Schand.AE.
191. denne Efterretning gav hans umu-
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lige Lidenskab ny Næring og ny Vækst.
JFJac.I.166.

II. Xæring;, en. ['næreix] fit. -er. {mulig-

vis til I. Ned; fisk. (øst for Storebælt)) fint-
masket (fiske)gam, brugt til fangst af
makrel, hornfisk fHornfiskenæring. Fiskeri-

redsk.(1872).21) ell. (især) sild (jf. Sildenæ-
Ting). om Efteraaret have (fiskerne i Kbh.)
en Baad med 12 til 14 Næringer eller Sil-

degarn. Landhuushold.lSll.165. MDL.354. ib

JMathiesen. Det nordsjell.Fiskerie. (1858). 12.

Saa tog ieg og den anden Mand i Sel-

skabet ud paa Søen, og det hændte sig,

at vi den Dag havde alle Næringerne fulde

af SM.Drachm.STL.98. Kromanden havde
solgt Stejlepladsen . . Slægtled efter Slægt-
led . . havde (fiskerne) gaaet her og hængt
Næringerne til Tørre. AndNx.DM.III.171.
Bietz.472(skaansk). OrdbS.(Sjæll.). || hertil

Næring(e)-baad, -garn (Font.N.21), -lænke 20

(jf.l. Lænke 2.2^, -sten (o: sten til at hænge
i næring for at holde garnet i stilling) ofi.

(OrdbS.(Sjæll.)).

ICærin^is-, i ssgr. (især emb.) af I. Næ-
ring, navnlig (hvor intet andet ndf. angives)

til I. Næring 2(2). -adkomst, en. ret til

at drive næring ell. en af øvrigheden bevil-

get adkomst for en person til at drive en er-

hvervsvirksomhed ; ogs. om det udstedte bevis

(næringsbevis). Lov^^/i2l857.§21. Goos. IL 30

161. Foreninger, som ikke er pligtige til

at løse 'NærmgssLåkomst.DagNyh.^^/élOll.
2.sp.6. -arbejde, et. (sj.) arbejde, hvor-

ved man ernærer sig; erhverv. Éahb.Min.
1792.iy.44. -bekymret, part. adj. [2.i]

(jf. -bekymring; sj.) som har næringssor-
ger. JakKnu.LF.118. -bekymring^, en.

[2.1] (jf. -bekymret; nu sj.) d. s. s. -sorg.

Xe^L^'iSOOj.NæringsbekymringernesLuse-
hid. Font.LP.VIL7 7. -bevilling:, en. næ- 40

ringsadkomst, der giver ret til at drive visse

næringsveje som brændevinshandel , krohold.

S&B. -bevis , et. et af øvrigheden udstedt

bevis for, at man har adkomstpaa bunden næ-
ring; især (indtil 1932) betegnelse for de for
folk paa landet ell. for kvinder i købstæderne
udstedte beviser (Jf. Borgerskab l.i^. Lov
'Vi2l857.§l. Bek.Nr.lOPVil932.§L -blom-
me, en. [1] (naturv.) den del af det dyri-

ske ægs blomme, der bestaar af næringsstof- 50

fer til brug for fosteret; deutoplasma. Boas.
Zool.^67. t -borger, en. næringsdrivende
borger. Af Prinsip søgte jeg intet Embede.
Næringsborgerens usubordinerede Stilling

behagede mig mere. Cit.l804.(HistMKbh.
2RJ.17). -brev, et. efter Bek.Nr.lOFVs
1932.§1 betegnelse for næringsadkomst, -bevis

for næringsdrivende saavel i købstæder som
paa landet, -brug, en ell. et. næring (2.2);

næringsvirksomhed. *De . . hvis Nærings- 60

brug bestaaer
|
Kun i at tappe 01 og tælle

Tørv. ChrBorup.PM.277. disse Legioner af
næringsdrivende Gavtyve, jeg mener Præ-
sterne, som ved at forfalske Bestemmel-
sen Christen have, for Næringsbrugets
Skyld, faaet Millioner og Millioner Christne.

Kierk.XIV.351. uberettiget Næringsbrug.
Lov'Viul857.§l. LovNr.l38'VAl931.§25.
-brogjer, en. (jf -brugj person, der dri-
ver en næringsvirksomhed; næringsdrivende.
Agerdyrkere, Haandværkere og andre Næ-
ringshrugere. Ørst.VII.4. Det staaer enNæ-
ringsbruger frit for at opsige sin Ret til

Nærmgsdriit.Lov'yiil857.§10. -bnnd, en.

[1] (naturv.) bund, voksested, der indeholder
den for svampe, bakterier olgn. nødvendige
næring. VortHj.IV3.217. søde Frugter saa-
som modne Blommer afgiver en særlig

funstig Næringsbund (for skimmelsvamp).
rgeskr.f.Retsv.l922.A.430. -del, en.[l] (nu

næppe br.) d. s. s. -stof 1. MO. -drift, en.
I) [1] (nu næppe br.) drift til at forsyne
sig med næring til livets opretholdelse. Næ-
ringsdriften yttrer sig tidligst af alle Drif-
ter. VSO. 2) [2] næringsbrug; næring (2.2).

Argu8.1771.Nr.45.2. det (var) ikke . . pas-
sende at nævne Folk med en Titel, der be-
tegnede 'i^æringsdriYt. CHEolten.0.5. min
saug Svigermoder . . sad i Næringsdrift,
som den ældste Søn forestod. Gylb.IX.89.
Den almindelige Adkomst til Udøvelsen
af Næringsdrift. iov29/i2Jf857.^i. FoulAnder-
sen .Næringsretten.(1932).24. -drivende,
part. adj. (jf. -drift 2) som driver en er-

hvervsvirksomhed, især ved handel, haand-
værk olgn. Olufs.(MO.). som mindre næ-
ringsdrivende Borger holder jeg med Ol-
sens Dreng mod Kammerherrens Dreng.
Schand.AE.204. || substantivisk, en bosid-
dende Borger og Næringsdrivende. Hostr.
KG.II.7. Lærekontrakter, indgaaede med
Haandværkere, Fabrikanter, Handlende og
andre Næringsdrivende angaaende Oplæ-
ring i deres Fsig. Lassen.S0.715. Bek.Nr.
10PVsl932.§l. -driver, en. (sj.) nærings-
drivende (borger). Schand.AE.69. -enhed,
en. [1] maal for et føde- ell. fodermiddels næ-
ringsværdi. Landbo.III. 710. -fattig;, adj.

[1] (mods. -rig; især fagl.) fattig paa næ-
ring(s-værdi). Frem.DN.696. Laverne.,vok-
ser . . paa Jord, især paa næringsfattig
Bund, som S&nd. KoldRo.Sporepl.257. -flid,

en. (nu 1. br.) flid, foretagsomhed, driftighed
i erhvervsvirksomhed; ogs. (nu næppe or.):

erhverv(s-virksomhed), enhver nyttig Næ-
ringsflid havde hyppige og rige Altere,
der ingensteds manglede Dyrkere, i^a/ifc.

LB.L519. Det ødelæggende tyrkiske De-
spoti i Asien, som har tilintetgjort det
meste af dets Handel og Næringsilid. Ørst.

VI.188. Ploug.II.113. MO. -frihed,
en. frihed for en borger til at drive en hvil-

kensomhelst erhvervsvirksomhed, han maatte
ønske. Baden.JurO. Lehm.1.75. Hage.*reg.
-fnid, adj. [1] (nu 1. br.) d. s. s. -rig.

LTid. 1735.360. *Valhallas Kiempedrik i

Birkeskaalen bruser;
|
Dens næringsfulde

Kraft opgløder LandsaatsMod . Bull.JSk Vid.
IX.I06). -£ren, en. (nu 1. br.) erhvervs-

gren; næringsvej (2.i). (franske) Bønder
gjøre Jagten paa (denne agerhøne) til en be-
tydelig Næringsgreen. Blich.(1920).XVII.

XV. Rentrykt ^Vio 1W3 9



181 Xæringshinder ITæringssor^ 182

168. Citl843.(PLaurids.S. VIIL4). Tilsk.

1900.542. t -hinder, en. O/. -tryk, -tvang;

hindring for erhvervslivet. Dette Paalæg er

til megen Næringshinder for Byens Bor-

gere. MO. -holdig:, adj. [1] (fagl.) som
indeholder nærings-stoffer, -værdier. Disse

Planter have . . her en meget nærings-
holdig Jord. Bentz.Stg.75. se ogs. u. hol-

dig 2.
II

hilledl. Aarenes Erfaring giver

det ny Mening, nok saa næringsholdig
som den gamle. CVAagaard.LukkedePorte.

(1930).144. -kar, et. [1] (nu næppe br.)

om blodkar hos hvirvelløse dyr. VSO. MO.
-kilde, en. (nu I br.) 1) [1] hvad der

yder en næring (1), føde. den væsentligste

Næringskilde for HedensInsekter er Blom-
sterstøv og Blomsterhonning. i'^rem.DiV".

602. 2) [2] (jf. Erhvervskilde; erhverv, ind-

tægtskilde, der skaffer en udkommet. Hans Le-
vemaade og Næringskilder vare de samme
som alle de andre Klitboeres : Fiskerie og
Strandinger. Blich. (1 920).XIX. 133. VSO.
MO. -kraft, en. [1] (jf. -værdi; nu 1. br.)

nærende kraft. Ligger (græsset) for længe
. . vaadt og grønt, taber det vist en Deel
af sin Nærings-Kraft. JPPrahl.AC.62. Ing.

BSE. VII.218. -kraftig, adj. [1] (jf. -kraft

;

1. br.) (i høj grad) nærende, paa 15 Aar var
der dannet et 12 Centimeters fint fordelt,

næringskraftigt Lag af Muldjord. J5rewm.
(KvBl.^Vil913.2.sp.2). -kreds, en. (jf.
-omraade; det omraade, inden for hvilket

et borgerskab, et næringsbevis giver adkomst
til at drive næring; nu: kommune, inden for
hvilken en næringsadkomst gælder. Sal.XIII.
752. PoulAndersen.Næringsretten.(1 932).65.
-liv, et. (jf. Erhvervs-, Ernæringsliv 2)
især i best. f., om indbegrebet af en bys, et

lands virksomhed(er) paa erhvervenes om-
raade. Fremskridt, der kunde tjene Næ-
ringslivets Trivsel. Pont.LP.VIII.76. det
bolsjevikiske System, der har dræbt alt

personligt Initiativ og efterhaanden ud-
tørret alle Næringslivets Kilder. PoZ. ^Vd

1921.3.sp.6.}\(sj.) om enkelt persons erhverv,

næringsvej. Foruden sit Næringsliv (o : jagt
og fiskeri) dyrkede Lindby-Skytten to Til-

bøjeligheder, Kortspil og Slagsmaal. JF
Jen8.HF.66. -lov, en. lov, der indeholder
bestemmelser for næringslivet, adgang til er-

hvervsvirksomhed osv.; i best. f. spec. om „Lov
om Haandværks- og Fabrikdrift samt Handel
og Beværtning m.m.^^lx2l857", hvorved lavs-

væsnet ophævedes, samt omLovNr.l3^^U1931.
Schand.BS.443. billedl: *jeg (faar) aldrig
Plads i Laget

|
efter Smagens Nærings-

lov. Ploug.II.108. -lovgivning, en. lov-

givning m.h.t. næringslivet. Lassen.AO.^155.
SaUXVIII.325. -los, adj. spec. (nu næppe
br.): som er blottet for ell. kun har ringe
næringsliv. Næringsløse Tiåer.vAph.(1764).
et saa afsides og næringsløst Sted som
Sorø. Grundtv.Breve.294. M0.\\ hertil: Næ-
ringsløs-hed. MO. Lehm.II.44. -maade,
en. spec. (nu næppe br.): erhverv(s-gren);
næringsvej. Laug, eller slige Selskaber,

som allene og med Udelukkelse af alle

andre søge at tilegne sig en vis Næ-
ringsmaade. Stampe. 1.348. OGuldb.(MO.).
-mangel, en. spec. [2.i] (nu næppe br.):

mangel paa udkomme. VSO. MO. -mid-
del, et. 1) [1] middel, der tilfører en orga-
nisme næring (1); fødemiddel (især mods.
Nydelsesmiddel;. LTid.1736.495. Kreatu-
rets Kiød blev et vigtigt Næringsmiddel

10 for Mennesket. Schytte.IR.II.121. Panum.
194. For den almindelige bevidsthed står

. . østers som en luksus og et nydelses-
middel, ikke som et næringsmiddel så-

ledes som (rødspætter, aal osv.;. NaturensV.
1921.57. 2) [2] t næring (2.2); næringsvej.
FPont.Atlas.I.401. Kiøbmandskab er et

Næringsmiddel for Borgere. Schytte.IR.il.

19. -nid, et. (jf. Brødnid; 1. br.) misun-
delse over for konkurrerende næringsdrivende.

20 VSO. Ypern (lagde) af Næringsnid Nabo-
byen Poperinghe øde. VVed.BB.52. -om-
raade, et. d. s. s. -kreds. LovNr.l38^^U
1931.§21.§26. -plante, en. [1] (iscer mods.
Nydelsesplante; bot.) plante, der tjener til

næring for mennesket ell. husdyr. MentzO.
Pl.25. -ret, en. spec. (jur.) om de love

og bestemmelser, der angaar næringslivet.

Den danske Næringsret. Deuntz. (bogtitel.

1877). Hage.^176. hertil: -retlig, adj.

30 (jur.). Sal.XIII.752. af Lovforslaget frem-
gaar, at Kvinder i næringsretlig Hen-
seende skal ligestilles med Mænd. PoU^Uq
1926.6.sp.l. -rig, adj. [1] (jf. -fuld; mods.
-fattig; især fagl.) rig paa næring (1), næ-
ringsstoffer. *næringsrige Fisk (forsvinder)

for Kæmpehvalen stor. Oehl.XVIII.246.
det næringsrige Stof, Stivelse. MentzO.Pl.
26. -saft, en. [1] ('j/. -vædske. Næresaft;
nu, 1. br.) saft, vædske, der indeholder næring

40 (for en organisme); spec. dels om den i plan-
ter opstigende saft; dels om mælkesaft (1),

Chylus. LTid.1726.711. om Fordøyelsens
og Nærings- Saftens Indretning, smst.1734.

750. *Nu Frostens Baand ei meer dens
(o: naturens) Moder-Evne binde,

|
Snee-

Bierge synke bort, i Jordens Barm for-

svinde,
I
Og Grunden efterlod en frugtbar

^3erings-SRft.EColb.(Rahb.LB.I.200).yex-
ternes Næringssaft bestaaer fornemmeli-

50 gen af Vand, som fører de fineste jordag-
tige, saltagtige og olieagtige Dele med sig.

Funke.(1801).II.4. -salt, et. [1] (bot.) om de
salte, der er nødvendige for planternes trivsel.

Landbo.III.714. -skat, en. skat, der paa-
lignes næringsdrivende (især rettende sig efter

forretningens, virksomhedens omtrentlige ud-
bytte); m.h.t. da. forhold om saadan skat,

der bortfaldt 1863. Luxd.Dagb.I.108. Com-
munalbestyrelsen vil saaledes ved denne

60 Leilighed faae et ganske andet Indblik i

Folks Formue end den hidtil har havt,
hvilket kan give Anledning til, at Mange,
der før kun betalte 3 Portioner Nærings-
skat, nu blive ansat til 6. Kierk.XIII.409.
Lov^Vxil857.§70. Hage.mi. -sorg, en.

(jf. u. I. Næring 2.i; især i flt.) bekymring
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m. h. t. udkommet. Høysg.S.342. Hvo som
kan tilfredsstille alle ydre Fornødenheder,
er fri for Næringssoig. Heib.Pros.I.lO. en
huuslig Tilværelse, forbittret af Nærings-
sorger. Gylh.TT.268. Nogle stakkels Skole-
lærere . . er lønnede saa lavt, at Nærings-
sorgerne lurer paa dem hver Dag. Schand.
TF. II. 822. han har næringssorger

i f
-istanil, en. t) næringslivets tilstand. De
satte Land og Folk i en blomstrende Næ-
ringsstand. Schytte.(MO.). 2) d. s. s. Nære-
stand. Hans Excellence kom ridende . .

med alle Officerer og Betienterne, saa vel
af Krigs- som Nærings-Standen. CPBothe.
JN.108. VSO.VL777. f -sted, et. i) sted,

betragtet m. h. t. næringslivets tilstand, et

slet Næringssted. F*SO. MO. 2) sted, hvor
der drives en vis næring. MO. -stof, et.

1) [1] (jf. -del samt Nærstof^ om de (i næ-
ringsmidler indeholdte) stoffer, der er i stand
til at nære en organisme (erstatte dennes
daglige tab); især om stofferne æggehvide, kul-

hydrat og fedtstof. Legemet (optager) Næ-
ringsstoffene. NTreschow. Moral. II. (1811).
41. de Processer, ved hvilke optagne Næ-
ringsstoffer omdannes til Bestanddele af

Organismerne. Warm.Bot.326. AKrogh.Fy-
siol.lS. 2) [4.1] (1. hr.) hvad der afgiver næ-
ring (4.1) for noget. Lyset i Lygten . . skin-
nede mattere og mattere. Luften syntes
ikke at indeholde tilstrækkeligt Nærings-
stof for Livet og Y\B.mmen.Ing.KE.I.192.

jf.: *I Usselhedens Dybder ligger
|
Et

Glimt, og var det kun et Glimt, der drik-
ker

I

Sit Næringsstof af hine Straalers (o

:

straalerne fra gud) Chor. Hrz.D. III. 228.
3) O billedl. anv. af bet. l(-2) ell. til Næ-
ring 4.2-4. det spanske Drama har leveret
„Ørkenens Søn" betydelige Næringsstoffer.
IIeib.Pros.VII.329. indeholder de (ideer)

ikke et Næringsstof, som der skal tages
dagligt Brød af for mange kommende
Slægter. Schand. BS. 427. KnudPouls. Va.
172. -tab, et. tab af indtægt af sit erhverv

(fx. p. gr. af sygdom). Erstatning for Hel-
bredelsesudgifter og for Næringstab. Lov
^y2l866.§301. Lassen.AO.^334. -tryk, et.

(jf. -hinder, -tvang; nu næppe br.) tryk,

aer hviler paa næringslivet, jeg anseer (bor-
gernes) Nærings-Tryk, som den visseste
Aarsag til den grasserende Fattigdom. Oec
Mag.VIII.36. -tTang, en. (jf. -hinder,
-tryk; nu næppe br.) tvang, der hviler paa næ-
ringslivet. VSO. MO. -vand, et. [4.i]

d. s. s. Fødevand 1. S&B. -Tandring, en.

[1] (zool.) dyrs vandring fra et sted til et an-
det, foraarsaget af mangel paa føde paa det

første sted. NaturensV.1932.85. -vej, en. 1)

[1] t i flt, om fordøjelseskanalen, det Onde
kommer af en ubestandig og uordentlig
Afsondring i Næringsveiene. Mansa.D.283.
2) maade, hvorpaa, ell. erhverv, ved hvilket

man tjener til livets ophold. 2.1) m. hefi-

blik paa erhvervets art: erhvervsgren. *Fyld
Kunstnerne med Viidl — Arbeiderne med
Styrkel —

|
Formeer dem I viis enhver

en roelig Nærings-Vey 1 Ew.(1914).III.139.
De er en rig Mand og behøver aldrig,

som jeg, at . . fornedre en fri Konst til

Næringsvei. hig. EF. 11.238. Borgerskab
og Næringsbeviis meddeles stedse paa en
bestemt Næringsvei. Lov^^/i2l857.§6. Goos.
11.108. (nu næppe br.:) det er ikke de
Fattige . . der hielpes ved andres Over-
daadighed, men det er meest Kunstnere,

10 og saadanne Folk, som allerede ere kom-
ne paa Nærings Vey (o: har faaet et

erhverv, er kommet i vej) i Verden. Mossin.
Term.654. || talem. (nu sj.). enhver er tyv
i sin næringsvej, a. s. s. enhver er tyv
i sin næring (se u. I. Næring 2.2). Kierk.
XII.457. SvGrundtv.FÆ.II.192. 2.2) (nu
især spøg.) om den enkeltes erhvervsvirksom-
hed, forretning. Heib.Poet. VI.294. (en skræd-
der) sad i en kjøn lille Næringsvei . . med

20 at vende gamle Klæder. JKerfe.ZIZJ. 455.
(hendes) eneste Næringsvej er det Par
Værelser hun lejer ud, hendes Mands me-
get svævende Bidrag og maaske et Par
Øre nu og da ved at spaa gustne Damer.
Buchh.UH.39. pas din næringsvej I

(dagl., spøg.) pas din spisning, eU. hvad
du har med at gøre! ogs.: bland dig ikke i

dette! pas dig selv! jf. AchtonFriis.JL.I.
169. -vid, et. (nu sj. irigsspr., jf.: „bru-

30 ges i enkelte egne af Sjælland." HjælpeO.)
evne til at skaffe sig udJcomme, indtæg-
ter, en Tid . . da man kalder Frækhed
Mandom . . Ukydskhed Levemaade, Ty-
verie Nærings -Vid. Nord Brun. HelligeTa-
ler.II.(1798).66. Han manglede ikke det,

man kalder Hoved, endnu mindre Næ-
rings-Vid, men han var blottet for alle

Kundskaber. Gude.0.171. VilhAnd.HS.31.
-virksomhed, en. næring (2.2); nærings-

40 brug. De fleste Lav fik ny Artikler o:

Love og Vedtægter . . hvortil al borger-
lig Næringsvirksomhed uden for Land-
brug bandtes som Monopol for Bybefolk-
ningen. /SaZ.XJIZ. 75^. de Arbejdsydelser,
der i stigende Omfang paalagdes Haand-
værkerkorporationerne, krøblede Nærings-
virksomhed og B.ånåe\. NMøll.VLitt.II.10.
-vædske, en. [l](l.br.) d.s.s. -ssdt. MO.
-værdi, en. [1] et næringsmiddels værdi

50 for organismens ernæring; dets indhold af
næringsstoffer. LandbO.III.720. -væsen,
et. indbegrebet af hvad der henhører til næ-
ringslivet, den hele Indretning af Nærings-
væsnet. Olufs.NyOec.P.156. Schack.86. Lov
L.IV.291.
Xær-kamp, en. fj/*. -angreb , -strid;

wods. Fjernkamp; især ii) kamp, ved hvil-

ken de kæmpende er helt inde paa livet af
hinanden ; kamp mand mod mand. Naar det

60 kom til Nærkamp . . greb man til Dolken.
Cantu.III.665. Regimentets venstre Fløj .

.

kom i en virkelig Nærkamp. iV^a^Tt^Z.'Vio

1878.2.sp.4. Scheller.MarO. Denne Gen-
darm . . har været med paa den tyske
Vestfront i tre Aar og er bevandret i alle

Former for Nærkamp. AchtonFriis.JL.I.49.

9*
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jf.: *Med Et er han Fjenden paa Nær-
'kampsh old. Eecfee.T.i5. -kraft, en.

(fys.) i fli., om de kræfter, der fremkommer
ved forandringer i legemernes rumfang ell.

form. MKnudsen.Fysik.(1923)M.
nærlig^, adv. ['nærli] {glda.nQiMgy nær-

lige (BrandtBD.11.229); jf. oldn. nåliga,

nærved, i nærheden; til I. nær; især dial.)

1) (til I. nær l.ij temmelig, forholdsvis ell.

alt for nær. Feilb. 2) (til I. nær 5.1, 6.i)

omtrent; noget nær; nogenlunde. Raaliget

og de staaende Lig ere nærlig retlinede.

Bardenil.Søm.1.95. Er Styrkeforholdet mel-
lem to Spillere lige eller nærlig lige. 7orf

Hj.IVl.65. Danmark (maatte) Aar efter

Aar i nærlig et Aarhundrede . . finde sig

i disse Fyrsters Svig, Troløshed og Have-
syge. CFWandel.Danmarkog Barbareskerne.

(1919).4.

nær-ligsende, part. adj. (sml. oldn.

nålægr) 1) [l.l] (jf. II. -beliggende; om
sted: som ligger nær, i nærheden; ogs. (nu
næppe br.) om folk: som bor i nærheden, i

et tilgrænsende land olgn. de nær liggende
Tartare maatte blive ham Skat skyldige.

Fflug.DP.olO. et nærliggende Folk. Reiser.

III.379. de Byen nærliggende Agre og
Enge. FrSneed.1.532. Vi søgte Ly i en nær-
liggende Skov. 75^0. MO. AchtonFriis.JL.
1.257. 2) [1.8.4] let tilgængelig for sansning
ell. erkendelse; som, ligger lige for; som ikke

er resultatet af større spekulationer, gruble-

rier, men næsten paatrænger sig af sig

selv. Nær liggende Grunde. Leth.(1800).84.

En gammel og nærliggende Erkiendelse.
Mynst.(MO.). disse Forfattere .. flyr un-
der Navn af . . det Prosaiske . . den simple
nærliggende Natur. Kun den romantiske
Natur er dem kær. Brandes.VI.22. hans
Rim (er) simple, nærliggende, aldrig over-
raskende. sms^.7/J. 548. et nærliggende
spørgsmaal

i
en nærliggende mulighed

j

3) [1.4] (1. br.) d. s. s. I. nær 4.3. en nær-
liggende Fremtid. RGandrup.(DanmEYC.
487). -ligrgen-hed, en. 1) OT-L -belig-

gende, -beliggen-hed ; nu sj.) til -liggende 1.

vAph.(1759). Leth.(1800). VSO. 2) (l.br.)

til -liggende 2. med Aaret 1809 aabenbarer
der sig i (Eckersbergs) Kunst et Ideal, som
den i Betragtning af dets Nærliggenhed
var besynderlig længe om at tilegne sig,

et Ideal, som ingen anden var end— Abild-
gaard. EHannover.E.33.
nærm, adj, [uBr'iw] {dannet som positiv

<iZ nærmere, nærmest; bomh.) d.s.s. I. nær.
At Fortsættelsen af dette Fløts vil falde
under Havet, kan ikke sætte Foretagen-
det saa nærme Skranker, som man ved
første Øiekast kunde fristes til at troe.
0rst.Nat.III.231. OrdbS.(bornh.).

nærme, v. ['n^rma] -ede. vbs. -en (s.d.),

•else (s. d.) ell. (sjl) -ing (Heitm.Physik.64.
PoWlil921.5.sp.l). {dannet i slutn. af 17.

aarh. (først kendt fra Kingo 1699) til nær-
mere; sml. fornærme; sv. nårma vistnok

laant fra da.; jf. no. dial. næma, nærra

til komp. næmare, nærre; sml. I. naa || har
fortrængt ænyd., glda. nåle, glda. nalke)

1) re//, nærme sig ('s/, nærmes sig. Oehl.

III.342.XXIX.28) ell. (højtid.) i pass. nær-
mes som dep. ell. f nænne (Holb.Metam.
79. vAph.(1759)): komme nærmere, (ofte

m. flg. stedsbestemmelse, dels tilknyttet ved
præp. til (t mod, ved), dels direkte tilknyt-

tet). 1.1) til nærmere l.i. hver den, som
o nærmede sig til Kong Salomo' Bord. IKg.
4.27. da ieg 3die Gang kom op, var
ieg nærmet Landbreeden saa meget, at

een Karl . . kastede mig i Land. Æreboe.
12. *det er forbudt at nærme sig

|
De

store Guders dunkle Helligdom. Oehl.HJ.
16. *En Sky driver hen,

| Og flygter og
nærmes iglen. Hrz.Lyr.1.29. da de nær-
mede sig (1819: kom nær i\\) Jerusalem .

.

da udsendte Jesus to Ti\SQ\p\Q.Matth.21.1
20 (1907). *Tempeiskaren nærmes

|
med Taa-

rer og med Ssrng. Bergstedt.J.78. jf.: De
to klamrende Drenge nærmede sig hen
til dem for at see Haren. Biehl.DQ.IV.352.

II
m. overgang til bet. 1.2. ham vil jeg lade

nærme sig, og han skal komme nær til

mig. Jer.30.21. *Ei mit (o: fuglens) spæde
Legem taaler,

|
Lave Dunst! at nærmes

dig. Oehl.XIX.205. (bibl.) m. h. t. legemlig

omgang: Abimelech havde ikke nærmet
30(Chr.VI: holdet; sig til hende. lMos.20.4.

1.2) til nærmere 1.2 : (søge at) træde i et

nærmere forhold (af slægtskab, venskab osv.);

ogs.: ikke være langt fra enighed, harmoni
olgn. hvorledes ville de Følelser, der
kunne føre til noget, faae Rum til at

gribe om sig, naar den Friehed ei her-
sker, at træde tilbage igjen, hvor meget
man end har nærmet sig. Sibb.OmElskov.
(1819).109. Han har igien begyndt at

^0 nærme sig Familien. IfO. de forsk. Stæn-
der have nærmet sig til hverandre. D&H.
1.3) til nærmere I.2: blive mere lig ell. over-

ensstemmende med noget; næsten blive iden-

tisk med; grænse til; ogs.: næsten staa maal
med; ikke være langt fra; komme nær (se

u. I. nær 3.6;. *Gudinde, sagde hun, som
skabte Ting maa vige . .

|
Som gyldne

Venus ej i Skiønhed nærme kand.J?oZ6.
Metam.79. Øvrigheden var sindig, for-

so nuftig og af en Gravitet, som nærmede
sig ved den gamle Romerske. sa.Hh.L506.
de afnødede mig . . en Beundring, som
nærmede sig til Ærbødighed. Ew.(1914).
1.281. Planen kommer derved til at nær-
me sig mod Situations-Comediens. Heib.
Pro8.III.107. Stockholm . . hvis Belig-
genhed néesten nærmer sig Constantino-
pels og maaler sig med Edinburghs. ITO
And.XI.237. Denne Fremfærd nærmer sig

^ stærkt til Forræderi. Levin. jf. : naar man
nøje betragter begges Bedrifter og per-
sonlige Egenskaber, seer man, at disse
Potentater, om de ikke ere af lige Vægt,
de dog nærme hinanden udi de fleeste

Ting. Holb.Ep.IIL183. || (1. br.) i præs. part.:

som har visse ligheder med, minder stærkt
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om noget andet; f uden refl. pron.: en dem
nærmende Sort Pilebaand kan erholdes
ligesaa gode her i Siælland. CPont.HIl.92.
1.4) m. tids.'bet.; til nærmere l.s; dels: kom-
me, rykke nærmere Jienimod et vist tids-

punkt (i fremtiden); dels om fremtidigt tids-

punkt: komme, rykke nærmere. *Nu nærmer
sig vor Pintze-Fest. Kingo.199. saa snart
Historien nærmer sig ved Saxonis Tider.

at ligne noaet ell. gøre næsten identisk med
noget, (sæder og skikke) hvortil det raa
og uopdragne unge Menneske ikke kan
nærmes uden at forædles. Fr/Sneed.Z.i?.
(Holbergs) Diction, der syntes . . at maatte
have nærmet den danske fortællende Prosa
. . til franske Mønstres Characteer. MO.^
I.Lxxix. Forbryderen har visse typiske
Raeeejendommeligheder, som nærme ham

Holb.DH.1.43. DsLgen nærmer. vAph.(1759). lo til Mongo\en..Westergaard.S.302.
Det Øieblik nærmedes, da jeg skulde bli-

ve Moder. Rahb.Tilsk.l791.3S. *Sig nær-
mer Tiden, da jeg maa væk, | Jeg hører
Vinterens Stemme. Blich.(1920).XX.221.
C. (mærkede)^ at Alexandras Liv . . nær-
mede sig til sin Ende. Hauch.1.272. *Maa-
nedens Midte sig nærmer

| og Pengenes
Ende med åen.Hostr.G.17. Klokken nær-
mede sig 12,15. Buchh.UH.6. \\ i videre anv.:

nærmelig, adj. {afl. af nærme) 1) som
man kan nærme sig (1) til; vist kun i ssgr.ne

til-, unærmelig. 2) {jf. I. nær 3.3, nærmere
1.2 samt ty. nånrlich og fornærmelig) f om
adfærd, ytring: ærerørig; nærgaaende (4).

man haver skrevet hans Høyværdighed
alt for nærmeligt og nærg&sienåe. LTid.
1750.163. 9færmeise, en. (jf. Annær-
melse; nu sj.) vbs. til nærme: det at nær-

ikke være langt fra etvistmaal, udvikle sig 20 me sig. 1) til nærme l.i. hvis Jordens
henimod et vendepunkt, staa foran en krise.

Regieringen indsaae gandske vel, at Ri-

fet nærmede sig imod et forestaaende
alå.Schytte.UB.1.100. Sagen nærmer sig

til Enden. vAph.(1759). bygningen nær-
mer sig sin fuldendelse

j
m.person-subj.:

*Nu en Dag jeg ældre blev, | Det er som
et Mindebrev,

|
At jeg med min Vandrings-

stav
I
Nærmer mig den mørke Grav. Salm

Klode enten ved Jordskielv eller ved Nær-
melse af et andet Corpus . . blev dreven
fra dens rette og gamle Puncter. Holb.Ep.
II.6. Dage, da det blæser saa stærkt, saa
at Vindens Susen og Raslen i Rørene ikke
lader Ænderne høre Baadens Nærmelse.
Blich.(1920).XVIII.120. Ved Selskabets
Nærmelse reiste han sig og hilsede dem.
Gylb.IX.105. Schand.0.II.145. 2) billedl.

Hj.74.6. nærme sig at komme, (jf.bet. 30 2.1) til nærme I.2; spec. om en persons for
1.1; bibl.) være nær ved at komme, naa frem
han nærmede sig at komme til (Buhl: var
kommet i Nærheden af^ Ægypten. iMos.
12.11. I, Israels bierge! skal give eders
grene igien, og bære eders frugt for mit
folk Israel; thi de nærme sig, at komme
(1871: ere nær ved at komme trem).Ez.
36.8(C}ir.VI).

II
(I br.) præs. part. (m. ell.

(nu sj.) tiden refl. pron.) brugt som adj. Ver-
dens nærmende Ende. Langebek.SA.40. Li-
ses sig daglig nærmende Død . . vil op-
klare Alt. GyIb.1.41. det sig hurtigt nær-
mende Øieblik, da han skal træde frem
for den vrede Dommer. Bagger.1.141. Vin-
dens Løfter om Sommerens nærmende
Herlighed. Tops.III.474.

2) trans., m. ikke-re/t. obj.: føre, bringe
nærmere, (oftest og nu kun i forb. m. præp.
Xi\). 2.1) i egl bet. Konstablen nærmede

søg paa at træde i et nærmere bekendtskabs-,

fortrolighedsforhold til en anden (jf. Tilnær-
melse;. Menniskenes Nærmelse til Gud.
LTid.1746.684. det vanærende Rygte om
Kongens Forhold til den skjønne Enke,
og det høist Upassende i hendes Nærmelse
til Hoffet under disse Omstændigheder.
Ing.VS.1.72. Det er saa langt fra at De
har mishaget mig ved deres artige Nær-

40 melse, at jeg nu beder Dem modtage mit
Venskab. Blich.(1920).IX.83. siig . . at du
frabeder dig al videre Nærmelse fra hans
Side. Gylb.TT.208. 2.2) til nærme 1.3. den
guddommelige Godhed (tilbyder) saadant
Middel (at) den stadige Nærmelse til de
guddommelige Loves Hellighed bliver ..

giort muelig. Rahb.Min. 1802.11.71. Heib.
Foet.1.473. 2.3) til nærme 1.4. det sand-
selige, kortsynede Menneske (opsætter

Lunten til Kanonen. Mikkels. Sprogl. 352. 50 gerne) Omvendelsen til Dødens Nærmelse.
Ved at nærme en Magnet til den bevæ
gelige (magnet), finder man, at to Nord
poler frastøder hinanden. SaU XVI. 394.
uegl: Brillerne nærme Gienstandene. vAph.
(1772). III. 2.2) bringe i et nøjere forhold
(venskabs-, bekendtskabsforhold) til; ogs.: brin-
ge til enighed, de Ypperlige nærme Kon-
sterne og Videnskaberne til slg.JSneed.
VIIL445. (sandheden vil) ikke føre (hi-

Grundtv.Udv.I.103. Vinterens Nærmelse
bragte Hvile i Krigsoperationerne.^CJlwd.
XII. 261. Benedicte. Smaaskizzer fra en Is-

landsreise.(1869).213. Xærme-mnsikel,
en. (til nærme 2.i; anat.) indførende mu-
skel; indadfører; adduktor. Frem.ML.273.
Nærmen, en. (1. br.) vbs. til nærme (jf.
Nærmelse^; især til nærme l.i: *ved den
Kommendes (o: Zeus's) Nærmen

|
Ingen

Flankehuden, der dir-

Berørelsens Nærmen.

storieskriveren) bort fra, men nærme ham 60 i Sædet forblev. Bagges.NblD.119. PMøll.
til Guddommen. Molb.Indl.l9. Arbeide og ^"'•- -" '-'----
Flid nærmer Eder meer og mere til Eders
himmelske Fader. sa.Tale.(1837). 22. den
fælles Fare nærmede Partierne til hin-
anden. D&H. 2.3) gøre mere lig, overens-
stemmende med noget; faa i højere grad til

1.366. Kierk.IV.164.
rede allerede ved
Gjel.R.142.

nærmer, adj. ['uBr'mar, ogs. 'ntjrmar]

uden bøjning ell. (sj.) i best. f. og flt. -e

(Høysg.S.213. Goldschm.II.102). (ænyd.d.s.
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(Kalk.lII.255 a ^^ «) ; spec. anv. af komp. nær-
mer (se nærmere); især landbr. ell. dial.)

om hest i et tospand, en del af vognen olgn.

:

som er nærmest ved kusken, naar denne leder

spandet gaaende paa venstre side af vognen

(hvad alm.er tilfældet); venstre (modsAier-
mer;. 1) attrih. Moth.N97. Junge. *Søren
sprang op paa den nærmer Rest Blich.

(1920).XXI.185. Akslen blev smurt med
Tjære. Man begyndte altid med det fjær-

mer (højre) Forhjul og endte med det nær-
mer (venstre). SjællBond.131. Ved Kryds-
grebsmaaden fatter venstre Haand Linerne
saaledes at nærmer Line faar Plads mel-
lem Ringfinger og Lillefinger og føres

derfra over venstre Tommelfinger. jBorn-

holmsLandbrug.l932.180.sp.l. Thorsen. 1 62.

Feilb. 2) substantivisk, i forb. den nær-
mer, den venstre hest. Oehl.L.II.214(se u.

fjermer 2). „Er Kjørselen gaaet godt og
vel?" spurgte Præsten. „Jo Tak, vel nok,"
lød Svaret, „skjøndt den Nærmer gjorde
mig det broget nok." Scharling.N.186. Ordb
S.(Sjæll.). 3) som præd. ell. adv. Feilb.

\\

(nu sj.) i videre anv.: til venstre (side) ell.

paa venstre haand. i skal gåe nermer
^2i.Moth.N97. VSO. Holstein.T.64(se m. fjer-

mer 3^.

nærmere, adv. og adj.komp.[^n^TmQré]
Høysg.AG.56. (nu kun dial. (som adv.; jf. dog

ovf.sp.l38^^) nærmer. Moth.N97. Brors.295.

Blich.(1920).XIV.224. Esp. §160). {æda.

nærmær, nerremer, oldn. nær(r)meir(r)

;

smsat. af oldn. nærr, komp., nærmere, og

meir(r) (se 1. merej; sml. fjermer; jf. bornh.

næmmer (OrdbS.), æda. næmer, næmær
ofl. (Brøndum-Nielsen. GG. 11.364), fsv. næ-
mer, næmber ofl.; sm?. nærmest)

1) i al alm. som komp. til I. nær; ogs. un-
dertiden m. bet.: forholdsvis, temmelig nær;
især i flg. anv.: 1.1) til I. nær 1 (se ogs. nær-
mer).

II
som adv. ell. præd. *Jo nærmer ved

sit Hiem,
| Jo frisker gaaer hånd frem.

Brors.295. *Hvorfor saa afsides? kom nær-
mere dog

I
Til Sang og til Dans med uå-

y&lgte. Grundtv.PS.VI.193. det begynder
at tordne, først i Afstand, siden nærmere.
Eeib.TR.Nr.63.7. *Værs'god træd nær-
mere. Her kan de finde | Noget for Tør-
sten og muntre Kammerater. DracAm.D.
113. jo nærmere ved kirken, jo længere fra
gud, se u. Kirke 1. 1| styrende et substantivisk

Ud. jo længere Du er fra os, desto nær-
mere er Du Faderens TTone.Basth.Tale.
(1782).35. *stedse nærmere han rykker
\ienåe.PalM.I.89. Visti gyste og droges
nærmere og nærmere MøWen.Aakj.SV.
YIII.25.

II
i fo7'b. m. en angivelse af afstand,

maal. Han var mig ikke nærmere, end
100 Skridt. MO. (han) Træder Kongen et
Skridt nærmere. i2ecfee.^J5.57. || som.(attrib.)

adj. vAph.(1759). Denne Have hørte til Slot-

tet, som laae paa en altfor indskrænket
Plads til at have nogen nærmere Slotshave.
CBernh.III.352. om vej: denne vei er ner-
mere. Moth.N97. Der er en nærmere (kor-

tere) Vei. MO. 1.2) til 1. nær 3. || til I. nær
3.1. Nermer i blodet, slegt-, svogerskab.
Moth.N97. Hun var nærmere i Slægt med
den Afdøde. MO. han hører til mine nær-
mere Yenner. S&B. en nærmere Slægt-
ning, smst. jf. : Han slegede for Katte . .

og andre Dyr, som om han følte sig nær-
mere til dem. JVJens.NH.68. \\ til 1. nær
3.2. det gav anledning til et nærmere sam-

10 arbejde mellem de to foreninger
j || til I.

nær 3.3. (jeg har) afholdet eders Andagt
fra det, som er os mere til Opbyggelse,
og gaaer os nærmere 3Ln.IIersl.A.48. Du
tænker vel, at disse Bemærkninger kun
lidet vedkomme dig . . og dog angaae
de dig nærmere, end åu troer. Hauch.IV.
314. i forb. som han kommer ingen nær-
mere, end de vil have ham (o: han foru-
retter, krænker ingen). Moth.K244. VSO.III.

20 K248. være nærmere til, have større

adkomst ell. forpligtelse til (jf. u. nærmest
1.2^. Hånd er nermere til at arve. Moth.
N97. hvo er vel nærmere til at gjøre
dette? S&B. som (attrib.) adj.: Nærmere
Ret. Leth.(1800).

|| (jf. bet. 2.3) til 1. nær
3.4. Skrid nærmere til Sagen 1 7-90. jeg
fik Mulighed for at komme Sagen nær-
mere. NaturensV.1932.10. det ligger nær-
mere at tænke paa en anden mulig for-

30 klaring
\ \\ til I. nær 3.5. Jeg har tabt dem,

der vare mit Hierte endnu nærmere.My7ist.
(MO.). spec. (nu sj. i rigsspr., der foretrækker
mere nær, se nær sp.l03^^) i forb. gaa
en nærmere (Dania.IX.46.sydsjæll), ta-
ge sig noget nærmere. Har De taget
sig Verden nærmere, end De behøvede,
ved at paatage sig en vidtløftig Praxis
udenfor Hospitalet. Buchhave.(PolPhysMag.
VIII.235). (min) Stifmoder tog sig den

40 Snak nærmere, end den var værd. Ing.VS.
11.156. (tantens død) tager han sig vel ikke
nærmere, han arver hende jo. CBernh.XI.
56. AOlr.Danmarks heltedigtning. I. (1903).
160.

II
til 1. nær 3.6. (jeg) antager, at nor-

disk og gotisk stå hinanden nærmere i

modsætning til vestgermansk. FiZ^T^ows.
Afh.IL163. 1.3) til I. nær 4, w. tids-bet. vor
Frelse er nu nærmere, end da vi bleve
Troende. Rom.13.11. Ulykken var . . nær-

50 mere, end Nogen troeåe.VSO. vi er nu
nærmere sommeren

j jf. bet. 2.3: Jeg bad
hende skynde sig; Klokken var allerede
nærmere ti end ni. Sibb.II.247. 1.4) (un-
dertiden m. overgang til bet. 2.3J til I. nær 5.

(jeg) har været nærmere ved at græde,
end ved at lee, naar jeg . . har seet Harpax
jamre sig. Ew.(1914).IV.333. „Men, min
Gudl hvorfor ere I ikke nærmere (o: ikke

kommet videre med paaklædningen).** — „Vi
60 gaae slet ikke . . vi blive hjemme." CBernh.

XI.184. Han er ikke nærmere nu end for

et Aar siden. F/SO.

2) i videre anv. 2.1) (jf. 1. nær 2; nu næppe
br.) lettere ell. forholdsvis let at udnytte,
anvende olgn. Have Noget nærmere, have
hvad man lettere, snarere, kan bruge. Leth.

I
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(1800). De ætheriske Olier høre til de
nærmere Bestanddele af mange Plante-
stoffer. OirM2/»*s^.P/mrm.|.44P. 2.2) (jf.l.

nær Sa) nøjere; grundigere; mere ud-
førligt; gaaende mere i detailler ^som
adv. Vi tales nddrmeie veå.Jacohi.lSkuesp.
IV.104). Det bliver nærmere ved Lov at

bestemme, i hvilke Tilfælde en Rigsdags-
mand, der befordres til et lønnet Stats-

embede, skal underkastes Gjenvalg.GrwwdZ.
(1849).§62. Jeg behøver vist ikke at for-

klare mig nærmere. Pow^.FL. 7. || som attrib.

adj.; især i mer dl. mindre faste forb. (se fx.
u. Eftersyn 2.i, Eftertanke 1 og indtil 2
slutn.). Slange. ChrlV. 368. spørge videre
paa Langs og Tværts om de nærmere Om-
stændigheder. Grundtv.Saxo.I.185. Den An-
den, med hvem jeg efterhaands gjorde
nærmere Bekjendtskab, skal have en nær-
mere Beskrivelse. Blich. (1920). XXX. 59.

Vognen skulde blive og vente paa nær-
mere Ordre. Holst. V.79. han vinder ved
nærmere Bekjendtskab. iSÆP. Yi(D: bladet)

bringer nærmere Efterretninger i Morgen.
JacPaludan.TS.42. || i substantivisk anv.
ved Porten tager jeg en Drosche, derpaa
ned til Dampskibet, og saa afsted til Vor-
dingborg. Det Nærmere skal hun faa at

vide med Fosten. Bøgh. 1.58. angaaende
det Nærmere bedes man henvende sig til

Hr.S.S&B. Du hører snart nærmere. /Sv

La.FruG.44. ("T, nu l.br.:) Imødeseende
Deres Nærmere have vi den Ære at tegne
(osv.). Werfel.Brev- og Formularbog.^^(1894).
nr.131. 2.3) (jf. u. bet. l.s-i) fremhævende no-
get som mere sandsynligt ell. mere nærliggende,
trædende olgn.: snarere. Jeg vilde nær-
mere tro om Dem, at De var tungsindig.
Hjortø.TS.25. Der er dog ikke noget frækt
over Kvinden. Nærmere kun den fuldes
Trang til Kammeratskab. Thuborg.F.92.
nærmest, adv. og adj. superl. ['ner-

mosd] (Høysg.AG.56) ell. (1. br.) ["n^r'masd]
(dial. nærrast. Esp. §158. OrdbS.(Sjæll.)).
{ænyd.d.s.(FSyv.I.457), sv.narmast, narmst,
fsv. nårmaster; dannet som superl. til nær-
mere; jf. IV. næst samt bornh. næmst (And
Nx.PE.I.111.273), ænyd. nemst, fsv. nåm-
ster, no. dial. næmaste, nemmaste, naa-
maste)

\) i al alm., som superl. til I. nær (og
nærmere 1). 1.i) til L nær 1. || som adv.
ell.præd. Der har vi ham, min Troe, paa
Halsen. Naar man taler om Fanden, saa
er han nærmest Luxd.FS.71. (hun) tilbød
sig at vise mig om i Præstegaardens nær-
mest tilstødende Omegn. Bagger.1.75. Jeg
boer nærmest ved Vandet. MO. || styrende et

substantivisk led. 30 Gemeene (^sfcaZ/ bestem-
mes til Canonering, hvilke skal udtages
af de Compagnier som ligge Liv-Batail-
lonen nærmest, paa det at samme kan øve
sig paa Exerceer-Fladsen. MR. 1774. 538.
*Øverst paa Templets brede Marmortrap-
pe,

I

Portalen nærmest.Gjel.Rø.61. Berg sad
ved Vinduet nærmest Trappen. Bang.T.141.

II
som (attrib.) adj. *Baunen lyste og Bud-

stikken løb
I

Fra Grande til nærmeste Gran-
de. Storm.S£>.144. Kudsken blev sendt bort,
for a^t faae en Hjertestyrkning i den nær-
meste Kro. CBernh.NF.III.269. der udkom
en Befaling til de nærmeste (Chr.VI: næ-
ste^ græske Stæder. 2Makk.6.8. den nær-
meste Omegn. /SÆjB. den tredje nærmeste.
Krist.BRL.261. spec. om vej: Gud (førte)

10 dem ikke ad Veien til Philisterne, skjøndt
den var nærmest (Chr.VI: nær). 2M.08.13.
17. Den nærmeste Ye\.vAph.(1772).III.

jf.: *De arme Mænd . .
|
Som ene veed,

|

At Munden er den nærmeste Port
|
Til

Sdi\ighed\ Oehl.L.I.164. nærmeste om-
vej, se Omvej. || spille nærmest (sj.

nærmeste. Bagges.NÉ.146) til væg(s) ell.

spille nærmest væg (Krist.BRL.260.
Buchh.S.59) ell. kaste nærmest (Aarb

20 KbhAmt.l 930.86), navn paa et (børne)spil,

(variation af klink), hvori det gælder om at

kaste en metalknap ell. en mønt saa nær op
til en væg (en streg olgn.) som muligt (den,
der kommer nærmest, faar ret til at beholde

alle knapperne (mønterne), ell. (især) faar
ret til at „rusW dem og kaste dem op i

luften og tage dem, der falder paa jorden
med den rigtige side („kronen") opad). Oehl.

A.93. spille en ugeneert Skorsteen og
30 Nærmest-til-Væg. Heib.Pros.X.37. Schack.

278. Dania.yil.130. HjLegeb.33. billedl:

En Drøm . . er udentvivl og det høieste,
vi kunne tabe i dette Livs Nærmest til

Væg. Himlen saae, at vi vare Rollinger .

.

og gav os derfor kun Knapper, Regne-
penge og høit Halvskillinger at spille med.
Bagges.DV.IX.44. 1.2) til L nær 3. jj till.

nær 3.i. min nermeste slegt.Moth.N97. jeg
(svor) at disse Børn skulde være mig nær-

40 mest af Alt, nærmere end min egen spæde
Batter. Gylb.Novel.II.il. Min nærmesteVen.
MO. da skulle I give hans Arv til hans næ-
ste Slægt, til den, som er hans nærmeste
Paarørende ('C/ir. 71; ham nær paarørendes^
af hans Slægt. 4Mos.27.11. brugt substanti-

visk: de Sorger, som vore Nærmeste for-

volde os. Gylb.(1849).VL17. „Koldhjertede
Menneske 1" raabte A., „kan ikke Deres
Nærmestes Skjæbne . . røre Dem?" Hauch.

50 1.431. Giv Agt paa dine Nærmeste (Chr.
VI: dine næster). Sir.9.1 9. || til I. nær 3.2.

naar nøden er størst, er hjælpen
nærmest, se w. Hjælp 1. enhver ersig
selv nærmest, se enhver l.i. jf.: Jeg er
mig selv nærmest. vAph.(1772).III.\\ttl I.

nær 8.3. nærmest berettiget. iV/O. være
nærmest (til noget) (f være noget nær-
mest. Moth.N97), være den, hvem noget først
tilkommer ell. paahviler, som har største ret,

60 adkomst ell. forpligtelse til noget; ogs.: være
mest kvalificeret til, have størst udsigt til at

opnaa noget (jf. være næst til u. IV. næst
2.3^. Sognemændene ere nærmest til at

faa Kirketienden til Fæste. DL.2—22- 19.

IIolb.Bars.1.6. *jeg nærmest var til Kro-
nen, da vor Fader

|
sit Øje Inkked. Hostr,
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DD.17. HFEiv.JFJ.230. || til I. nær 3.4.

det arbejde, der ligger nærmest for og
først maa fra haanden < ligge en nær-
mest, stemme bedst overens med ens natur,

anskuelser, itidstilling. Der var intet Andet
at gjøre end at tale ligefrem. For hendes
robuste, usammensatte Natur laa det og-
saa nærmest. Schand.yV.232. Dertil kom,
at jeg . . fandt mest at lære og mest, der
stemmede med den Retning i Kunsten, jeg lo

syntes laa mig nærmest, hos Franskmæn-
dene. sa.O.II.209.

II
til I. nær 3.5. han stod

altid mit Hjerte nærmest. S&B. spec. (nu
8j. i rigsspr., der foretrækker mest nær, se

nær sp.103'^^) i forh. som tage sig noget
nærmest. Jeg veed ikke, om min Kone
eller jeg tog os det (o: et dødsfald) nær-
mest, men det var haardt for os begge.
Friborg.EV.48. \\ til I. nær 3.6. det tæppe,
der kom stuens maal nærmest

j
som adj.: 20

Vocålernes nærmeste Slægtskab . . kan
beqvæmelig sluttes af denne figur. Eøysg.
AG.5. 1.3) til I. nær 4, m. tids-bet. i de
nærmeste Dage. iSÆ^. i de nærmest fore-

gaaende (følgende) dage
j
i den nærmeste

fremtid \ 1.4) til I. nær 5; især i forb. være
nærmest (især dial. det nærmeste; nu
næppe br. (jf. bet 2.3j paa det nærmeste^
ved noget, her var (kongen) paa det nær-
meste ved at miste Liv og Rige. Molb.DH. 30

11.18. (han var) det nærmeste ved en Be-
slutning, han nogensinde havde været. JV
Jens.HF.35. N. N. var nærmest ved at naa
et resultat

j
være paa det nærmeste,

(nu næppe br.) være lige ved at ske; være
lige paa nippet. Hvad er det for een Snak?
skulle der ingen Haab være for mig, at

faae Dorimene, da er det paa det nær-
meste, at faae Ja af Hendes Egen Mund,
og hendes Farbroder har bestilt mig her- 40

hid til dend Enåe.JBPaulli.SB.51. saa
kom atter en Mand med høit Raab og
Graad: nu var det paa det Nærmeste, de
skulde række Halsen under Sværdet. CPal
M.0.354.

2) i særlige anv. 2.1) som adj. : som først
og fremmest kommer i betragtning ; som er

mest presserende, først bør udføres olgn.,

ell. som spiller den største rolle, er af
størst vægt, væsentligst olgn. Mit nær- 5p
meste Arbeyde var nu, at udforske Lan-
det, og at oplede en beqvem Plads til

min Bolig. Robinson.1.83. Hendes nærme-
ste Ønske var at være langt borte fra Kø-
benhavns Taarne og Tjeles Enge. JPJac.
1.223. det er den nærmeste Grund til

denne Forandring. S&B. 2.2) som adv., be-
tegnende noget som en ikke helt rammende
ell. sikker ell. som en omtrentlig angivelse; dels
til angivelse af, hvad man finder sand- 60

synligst, er mest tilbøjelig til at tro, an-
tage; dels til angivelse af hvad noget viser
størst lighed med, viser størst overensstem-
melse med olgn.; snarest. Det er nærmest
for at advare mod en jordisk Kløgt . . at

Apostelen siger disse Ord. Kierk.III.46.

Den Videnskab, i hvilken Synden nær-
mest skulde finde Plads, var vel Ethiken.
smst.lV.288. det, der nærmest drev Niels
(hertil) var Skinsyge. JPJac. II. 60. Mit
Parti, hm I Jeg interesserer mig ikke syn-
derlig for Politik, men .. jeg er vist nær-
mest Socialist. EBrand.Bes.lO. Gretes små
lunefulde slag ud til siden . . var ikke
nær så overraskende, som han havde
tænkt sig, det var som hos andre nær-
mest. If/oHø.r/S'.()8. lyst,nærmest rødtHaar.
PolitiE.^'1^1923.1. 2.3) (jf I. nær 6.1, 6.1;

som adv. (ell. i adverbielle udtr.): næsten;
omtrent; saa godt som. „Højskolebla-
det" . . holdes nærmest ikke paa et ene-
ste sønderjydsk Bladkontor. Cif.i885.('HP
Hanss.T.147).

|| (jf. u. bet. l.i) i rigsspr.

kun i forb. paa (\ i. MO. 11.225) det
nærmeste, han er 20 Aar paa det nær-
meste. 5Æ-B. Odd-Fellow-Palæets mindre
Sal (var) paa det nærmeste fuldt o^tsL-

get.NatTid.^V3l904.M.2.sp.4. han er paa
det nærmeste 20 Aar gi. D&H. 2.4) (jf.
I. nær 3.4, nærmere 2.2J f i forb. til det
nærmeste, meget nøje; nøjagtigt, (man
kan) lettelig og til det nærmeste udregne
Materialerne, som til Opmuuringen be-
høves. LTid.1727.332.
nærniest-9 i ssgr. i part. adj., der fin-

des ved siden af usammensat forb.; fx. til

nærmest l.i: nærmest-boende, -liggende,
-omboende (Hauch.MfB.21); til nærmest
1.3 fx. nærmestfølgende (Kofoed-Hansen.
L.240).
n£er-paarørende, part. adj. (jf. nær

paarørende u. I. nær 3.i; nu 1. br.) d. s. s.

-beslægtet 1 ; især brugt substantivisk. Moth.
N98. Hun havde . . ladet erklære hendes
nærpaarørende Carl Gustav, Førsten af

Zweibriick, til hendes Successor udi Re-
gieringen. Holb.DH.III.162. Hun er os nær-
paarørende, siden hun er en Datter af min
yngste ^ToåeT.Biehl.{Skuesp.IV.424). Ko-
nen var en Nærpaarørende af min Fader.
Gylb.XL123. MO. -paarøren-hed, en.

[L3.i] (nu næppe br.) nært slægtskab ell. nær
forbindelse, berøring (2.2). Dette er efter vores
Begreb Ting, som have liden eller gand-
ske ingen Nærpaarørenhed med nærvæ-
rende Foretagende. JReiser.I.^. den ulyk-
salige Nærpaarørenhed mellem Skueplad-
sen og Hoffet, der just paa den Tid sagdes
at være meget nøie.Rahb.E.I.309.--punlLt,
et. spec. (mods. Fjernpunkt; med.): den rin-

geste afstand, hvorfra der kan dannes et

tydeligt nethindebillede. Panum.644. AKrogh.
Fysiol.ll?. t -reg^nende, part. adj. [L3.4]

nøjeregnende. Ihvorvel nu de Mandingvi-
ske Lærere ere Mahometaner, ere de dog
ei saa nær regnende med deres Fruen-
timmer, som deres Lovgivere Mahomet.
LTid.1728.658. f-rorende, part. adj. [1.3.3]

(ære)krænkende; nærgaaende (I.2). Giæsterne
(lod) udi Drukkenskab falde adskillige Ord,
som vare Kongen nærrørende. Holb.DH.
1.180. -seende, part. adj. (nu kun dial.)

\
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\) d.s. s. -synet 2. Leth.(1800). VSO. Nær-
seende (tror ikke), at Andre paa en læn-
gere Distence kan see dem. Kierk.P. II.
108. jf. Feilb. 2) [1.3.4] som undersøger, be-

tragter noget nøje; som gaar i detaljer med
noget; nøjagtig; samvittighedsfuld; ogs.: som
ikke giver andre mere, end der tilkommer dem,

er kneben, knap med yioget; nøjeregnende.

videre vil man ey heller være saa nær-
seende, siden (bogen) er een af Autors
første-fødde. LTid.1751.814. Det passer sig

ikke for en Mand af hans Stand at være
saa nærseende i Smaating. VSO. Feilb.

t -sig^ti^, adj. {jf. ty. kurzsichtig) d. s. s.

-synet 2. da han er nærsigtig, saae han ikke
atVerten havde spærret den halve Trappe-
gang med FlsLuker. Politievennen. 1798/99.
116. -skælv, et. (mods. Fjernskælv; fagl.)

jordskælv, der finder sted i nærheden. Sofie
Petersen. Geologi. (1917). 98. Tilsk.19S0.II.

431. -slidt, part. adj. [1.2] (nu kun dial.)

i høj grad slidt, afbrugt; tyndslidt. Moth.
N98. Kiolen er saa nærslidt, at den ikke
duer til at vendes. VSO. OrdbS.(bomh.).
-slæg^tet, adj. [I.3.i] {sv. nårslåktad ; sj.)

d. s. s. -beslægtet, det andet (folk) er det
fjærnere . . men oprindelig med Skandi-
naverne saa nær-slægtede engelske Folk.
Rosenb.1.4. Den almindelige Bede afviger
i det Ydre kun lidet fra nærslægtede
Arter. Reuter.RejsentilKonstantinopel.l overs.
1884).5.

nærsom, adj. ['nær(i)S(om(')] {ænyd.
d. s.; efter ty. nåhrsam (til nåhren, se II.

nærej, nahrsam (til mht. nar, næring, se

u. nærhaftig^; sml. nærig; 1. br. i alm. rigs-

spr.) 1) (jf. II. nære 1, nærerig^ fuld af
næring; nærende, den i Huusholdnin-
gen meget nyttige og nærsomme udland-
ske Jordfrugt . . kaldet Potatoes eller Jord-
Æble. LTid.1727.597. *kraftig nærsom Mad
og Drikke. Bagges.IV.188. det vandede Ef-
teraarsgræs er saa lidt nærsomt. LandmB.
11.277.

ii (jf. II. nære 4=) billedl. intet (skrift
er) saa nærsomt for min Forstand . .som Zim-
mermans fortreflige Bog. Rahb.Tilsk.1791.
209. hvad er . . Bagvaskelsens kiæreste og
nærsomste Føde? hvad, uden Løgn?smst.
1796.543. 2) (jf II. nære 2) som er dygtig til

at skaffe sig føden, indtægter; som med flid,

ihærdighed driver et erhverv; bjærgsom;
flittig; vindskibelig; driftig; ogs.: som
forstaar at sætte tæring efter næring; øko-
nomisk; paapasselig; undertiden m.lidt
nedsæt, bet.: for Inergsom ell. økonomisk; næ-
rig (4). Moth.mOl. (kongen) havde for-
drevet . . nærsomme Borgere af Staten.
Schytte.UR.1.92. Londons nærsomme Mid-
delstand. ^mwfZes.FJIJ.li^. Jeg sendte
Smørassietten ud og fik den tilbage igen
med en lille bitte Klat frisk Smør anbragt
i Toppen af det raadne. Saa nærsomt er
dette Folk anlsigt. FrPoulsen.(PoUVel926.
9.sp.5). Feilb. OrdbS.(Fyn). jf.: (haandvær-
kere, der) ere af et mere nærsomt eller
stræbsomt Naturel. KSelskSkr. VI1.226. \\om

dyr. *Som et nærsom hønse-kræ,
| De be-

gyndte strax at bære
|
Sammen hid af

dette træ. Sort.(SamlDanskeVers.^VII.222).
Den nærsomme Bi. VSO. 3) (jf. II. nære 2J)

om levevej, erhvervsvirksomhed olgn.: som
giver en udkommet, indtægter. Holb.
DH.I.653. han (faar) Raad til at sætte
alle sine Børn i nærsom Ye\.Pram.VI.66.
det var en nærsom Kjælder, en overmaade

10 nærsom Kjælder (o: om en høkerbutik). Chie-
vitz.J.II.91. Bogbinderiet er vistnok . . et
nærsomt Raandværk. Kold.D. 112. 4) (Jf.
II. nære 2j om sted: hvor man kan skaffe
sig udkommet; hvor der med fordel
kan drives erhverv; somhar rigt for-
retningsliv. (Christiania) er en herlig
stor og nærsom Stad. Pflug.DP. 29. En
Boutiqve, beliggende paa et af de aller-

beste og nærsomste Stæder her i Staden.
20 Adr.^^lil762.sp.ll. jo nærmere ved enKjøb-

stad, og jo større og nærsommere denne
er, jo fordeelagtigere er Mejeriet. J5Zic^.

VA.125. HVClaus.Sdjyll.^64. OrdbS.(Sjæll.).

nærsomenstid, adv. ell. konj., se naa-
renstid.

Xærsom-hed, en. {ænyd. d. s.; 1. br.

i alm. rigsspr.) det at være nærsom; især i

flg. anv.: 1) til nærsom 1. vAph.(1764). Om
vore Næringsmidlers Nærsomhed i For-

30 hold til deres chemiske Sammensætning.
BiblLæg.4R.II.l. 2) til nærsom 2. Pol.^Vs
1907.3. de romerske Skatteforpagtere . .

hvis Nærsomhed man søgte at indskrænke
ved at foreholde dem, at de udødelige Gu-
ders Ejendom var skattefri. JPJaco&s.iWa-
nes.II.129. Vil man i dette se borgerlig
Nærsomhed og spidsborgerlig Forsigtig-
hed, nu vel. HarNiels.TT.VII1.69. 3) til

nærsom 3. jf. Feilb.
40 (S) nær-staaende,parf.ad/.[-|Sdå'3n8]

t) (til 1. nær l.i; nu 1. br.) staaende i nær-
heden, naar Blade af nærstaaende Træer
der i (o: i en sø) kommer, blive de til

levende Svaler. Pflug.DP.440. Da saae han
en Fugl, der qviddrede i et nærstaaende
Træ. Hauch.lV.444. VSO. jf: Bladene ere
uldløse og forsynede med smaae, skarpe
og ikke meget nærstaaende Takker. AF
j7ist.Piilearter.(1798).24. 2) (til I. nær 3.i;

50 staaende i et nært slægtskabs- ell. venskabs-
forhold; som staar en nær (jf. -stillet^,

nogle mig nærstaaende Damer (o: min
søster og min kæreste). Schand. TF. II. 131.

De to allerede forhen ret nærstaaende
Familier blev da knyttet endnu nærmere
sammen ved dette Ægteskab. AarbHolbæk.
1933.113. jf.(sj.):Egteskahs-, Venskabs-,
Broder- og Søsterforhold og andre Næ r-

staaenheds-Forhold. Siljo.Moralphiloso-
60 phie.(1878).35. 3) (til I. nær 8.6; som viser

stor overensstemmelse ell. nær berøring; som
staar noget nær. (der er) i England fun-
det nærstaaende, dog oftest kjendelig
afvigende Hængesmykker. SophMull. VO.
602. Stivelse eller nærstaaende Stoffer.

LandmB.I.4l. -stillet, part. adj. [1.3.1]

XV. Rentrykt "/lo 1»33 10
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(I Ir.) d. s. s. -staaende 2. Husets Døtre
eller nærstillede unge Damer. EGad.TT.
122. -stof, et. {efter ty. nahrstoff; sj.)

d. s. s. Næringsstof 1. jf.: Han lignede et

Slags Svamp, der bulede Hovedet op af

den nærstoffyldte Trøske. CJacohi.Ju-

das.(1912).75. -strid, en.(sj.) d.s.s.-kam^.

vante til at stride med Piii og Bue, elske

(magyarerne) ikke de Fægtninger, hvori
de maae komme i Nærstrid. /Sc^tern.JEF.

109. jf.: *Hugger saa nærstrids (o: i

nærkamp) en af de jordopvoxede Brødre
|

Haardt med sit Sværd. Meisling.Overs.af
OvidsForvandlinger.I.(1831).64. -syn, et.

(sml. oldn. nærsynis, adv., (betragtet) fra
nært hold, samt -synet, Fjernsyn) 1) (sj.)

det at betragte noget paa nært hold ell. nøje.

billedl: Kun ved at ombytte de almene
Afstandsbetragtninger med et virkeligt

Nærsyn, det vil sige: med en til Ide og
Virkelighed svarende Opfattelse af det
Personlige i Karakter og YiWie. MasmNiels.
(IdeVirkl.IL529). 2) (1. br.) d. s. s. Nær-
synethed. Til den daglige militaire Tje-
neste havde han aldrig følt sig meget
skikket. Hans Nærsyn var allerede en
betydelig Hindring. lØrstFJ. 78. Briller er
ikke mere nødvendige hverken til Lang-
syn eller l^ærsjn.KMich.(Pol.^yi2l930.9.
sp.S). -synet, adj. (dial. -synt. KMich.
HE.30. Éeilb.). (sv. nårsynt, no. nærsynt,

jf. oldn. nærsynn (i bet. 2); sml. -syn) 1) (1.

br. i rigsspr.) som betragter noget nærved
ell. ganske nøje; (dial.) i videre anv.: nøje-

regnende olgn.; nærseende (2) (Feilb.). (de

fejl) som kun den, der vil være meget
nærsynet, kan blive vaer (hos Ewald).
Molb.EL.220. Kierk.IX.269(se i^. fjernsy-
netj. Nærsynet udpensles hvert Haarstraa
i et Skæg eller en Pelsbræmme eller hver
Fold i Huden. VVed.BB.171. 2) (jf. -se-

ende 1, -sigtig samt kort-sigtig 1, -synet 1)
som kun er i stand til at se noget tydeligt,

naar det er i nærheden (fordi øjets fjern-
punkt ligger i ringe afstand). Moth.N98.
han holder Haanden over Øinene, thi han
er noget nærsynet. Oehl.Øen.(1824).III.39.
jeg er temmelig nærsynet . . jeg sidder
og syer, med Tøjet heelt oppe ved Øj-
nene. Sosfr.DD..5. AKrogh.Fysiol.115. jf.:
Tante Linna læste nærsynet, hendes blege
Næse fulgte Linierne som en Pegepind.
Buchh.GT.30. \\ billedl. Madelung. Opbrud.
(1909).51. de Konservative fik af Socia-
listaviserne at vide, at de var politisk nær-
synede. SvendborgAvis.^^l9l921.3.sp.l. -sy-
net-hed, en. (jf. -syn 2) det at være nær-
synet (2) ; myopi. Meyer.^360. den halvgamle
Kandidats Nærsynethed hindrede ham i

at kjende ham. Schand.TF.11.272. AKrogh.
Fysiol.116. II billedl. vore Forhold . . ind-
byder til Smaalighed og Nærsynethed.
HarNiels.TT.II.69. -synt, adj. se -synet.
-soskende, pi. [l.S.i] (ænyd. d. s.; nu
næppe br.) næstsøskende. Moth.N98. VSO.
-søskende-barn, et. [L8.i] (ænyd. d.s.;

dial.) d. s. s. Næstsøskendebarn. Baade hen-
des Far og Mor havde været af Slægten.
Nærsøskendebørn. Lauesen. S. 224. Feilb.

OrdbS.(Sjæll.). -tagen, part. adj. (til I.

nær 2 ; jf. -tagende ; nu kun dial.) som næ-
sten er opbrugt, opslidt olgn.; i videre anv.:

næsten ødelagt; haardt medtaget; spec: som
er meget sulten, „ved at dø af sult". Moth.
N98. VSO. Esp.458. Bietz.477(skaansk).

10 -tagende, part. adj. (sj. -tagen. Pol.^^/n

1932.10.sp.l). (til tage sig noget nær (u.

I. nær 3.5J; jf. -tagen; 1. br. i alm. spr.)

følsom, ømfindtlig af karakter; som tager

sig alt meget nær, let lader sig forknytte

olgn. Hendes Humør er altid friskt; hun
er dog maaske lidt nærtagende. GESchrø-
der.Fængselspsykoser.(1913).51. hans lidt

forknytte og nærtagende Sind led under
de hyppige S'kuiielser. Pol.^h2l914.4.sp.5.

20 Søiberg. Meta.(1923).110. jf.: Olesen Løk-
ken (fastholdt hos sin helt) den ydre Styr-

ke og Energi og den indre Saarbarhed,
ofte Svaghed, oftest Finhed og Nær-
tagenhed. Bukdahl. Thomas Olesen Løkken.
(192 7).128.
Nært-kold, et. se Nærhold.
nær-tidig, adj. [-|ti-'3i] [1.4] (sj.) som

ligger nær i tid. levende Personer og nær-
tidige Forhold maa omtales med søm-

30 meligt Forbehold. EBrand.(PoUI%1920. 7.

sp.S). -tog, et. (jf. -trafik; jærnb.) d. s. s.

Lokaltog. Nordbanens ogKystbanensNær-
tog ('&nw^erjKjøbenhavnerne op til . , Som-
merhuset. PoUyBl926.9.sp.4. Sal.''XV.980.

-trafik, en. (jf. -tog; jærnb.) (jærnbane)-

trafik ml. nærliggende stationer; lokaltrafik,

(trafikministeren udtaler) at Hurtigtogene
er bestemte for Rejsende over længere
Strækninger, „og ikke bør optages af Nær-

40trafik«.PoZ.i«/ioiP07.5. Eage.^927. -ved,
præp. og adv. 1) som præp. (nu oftest skre-

vet nær ved); se I. nær l.i, 3.6, 6.i. 2) som
adv. 2.1) til I. nær l.i: i nærheden; paa nært
hold. betragte en Ting nærved.vAph.(1759).
0. stod nærved og hørte til. Goldschm.Ejl.
11.463. D&H.

II (jf. I. nær 3; i videre anv.

Naar Trængsler nærved omringe, og Fa-
rer langtfra true os. Basth.Tale.(1782).14.
*0p (o: bag scenen) til hende . .

|
Et saa-

50 dant Væsen (o: en danserinde) maa jeg
nærved \\ende.PalM.(1909).II.86. 2.2) (jf.
1. nær h) som udtr. for, at man er lige ved,

paa nippet til; paa et hængende haar. *Jeg
er vadet ud i Fiorden

|
Til Bæltestedet

(o: for at plukke en blomst); nærved var
jeg druknet

|
Imellem Sivene. Oehl.VL191.

*Ja, dengang slap du, Kammerat! Men nær-
ved

I

Var det gaaet galt! Hrz.XIII.6.\\især
i talem. nærved skyder ingen hare,

60 se Hare 2.3. nærved og næsten slaar
ingen mand af hesten, se næsten 1

slutn. jf. (sj.): Nær ved slaar ingen Mand
af Hesten. Grundtv.Da.Ordsprog.(1845).nr.
1988. i sa. bet. (nu næppe i rigsspr.) : nær-
ved nytter ej (ChrFUnsb.'DM.I.165) ell.

rammer ingen maTid(VSO.) ell. slaar
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ingen mand ihjel (VS0.IV.N18. MO.
Krist.Ord8prMr.6078.6080), bider ingen
gæs (smst.nr.6075). -vejs, adv. (mods.
langvejs; nu næppe br.) et kort stykke vej

borte; nær (l.i). komme nærveis irsi.MO.

Han er nærveis horte. smst. S&B.
Nær-vær, et. [-|væ'r] (vistnok laant

frano. (jf.Arkiv.XIII.86); dannet som vbs.

til være nær ell. omdannet af no. nærvære,
glda. nærwære, oldn. nærvera; jf. -være,
-værelse, -værende samt Fra-, Samvær;
/. br.) d. s. s. Nærværelse, jeg (er) naar
ikke de smaa husligeForretninger . . kræve
mit Nærvær, ganske ene. Cit.l825.(ChrDau-
gaard.BiskopDaugaard.I. (1896). 136). *De
tror ham ramt af Gudens Stråle.

|
De tror,

han bringer dem Fortræd . . Og vil ikke
tåle

I

hans Nærvær på det viede Sted.
Blaum.StS.224. høviske Sammenkomster
(mellem forlovede), altid i Vidners Nær-
vær. ÅMeyer.EtFolk,der vaagner.(189o). 73.

(rypernes) uforknytte Nærvær frisker dog
altid en Smule op i Stemnmgen. KnudRasm.
G.297. -være, v. {jf. fsv. nårvara samt
-vær, -værelse, -værende; nu næppe br.)

være til stede; være nærvcérende. (drosten)

skal nærvære udi alle Domme over alle

andre Dommere at styre Vold og Uret.
Holb.DH.III.13.\\m. obj. : overvære; bivaane.
(han) holder . . fornødent at nærvære Kri-
gen udi egen Ferson.Holb.HhJ.364. Pa-
ven skulde befale alle Bisper, som nær-
værede Kroningen, at lade Kongen nyde
og beholde all den Rett, som havde til-

hørt hans Formænd. sa.Kh.588. -værelse,
en. [-(væ-ralsa, ogs. undertiden (og altid i

ssgr. som Aands-, Allesteds-, Andensteds-
nærværelse^ nær-, n^r'væ-ralsa] (ænyd. d. s.

(i bet. 1), glda. neruærelssæ (Mand.63), ner-
uarelssæ, næruærels (i bet. 2); dannet (som
vbs.) til være nær; jf. -vær, -værende)
1) nærhed. Italien . . besidder de talrigste

. . Samlinger af græske Haandskrifter . .

Nærværelsen af Grækenland bør ansees
som den fornemste . . Kilde til denne Rig-
dom.ABirch.GræskeHaandskrifterafdetNye
Testamente. (1785). 1.

|i
nu kun (dial.; jf.:

„Endnu i gamle Folks Tale." Levin.) i forb.
i næryær e\seTi(f aærværelse. LTid.1724.
72), i ringe afstand; ikke langt borte; i nær-
heden (se u. Nærhed 1.2^. den Danske ar-

mee var udi nærværelsen. Holb.DNB.462.
De kiender ham maaskee, thi han boer
her i ^æTYære\sen.Biehl(Skuesp.VI.241).
Lisette . . har været i Nærværelsen, og
hørt det ForegSLSiende.Ew.(1914). II. 297.
han boer i Nærværelsen. OrdbS.(Fyn).

\\

i nærværelsen af ell. hos (DL.4—

5

—2. ACHviid.Dagbog.I.(1787).137) ell.ved
(EPont.Aflas.II.112. MR.1758.197. Flei-
scher.AK.155) noget, (nu næppe br.) ikke

langtfra, nær ved noget. LTid.1723.66. han
opholder sig i Nærværelsen af en Hverv-
Plads.ME.i 78^.86.9. 2) ("morZs. Fraværelse 2)
det at nogen ell. noget (ved en gen., et poss.

pron. ell. præp.-led m. af nærmere angivet) er

til stede (sammen med, i selskab med en); til-

stedeværelse (jf.Nærvær samt u. Nærhed l.i).

2.1) OP m.h.t. person. Vi skulde lade Præ-
sten udi nogle faae Venners Nærværelse
vie os sammen. Holb.Vgs.II.l. *Nærværel-
sen af den, hvis Øine vi tilbede, I Det
ømme Hierte tidt kan komme til at svede.
Wess.l6. Denne nationale Fest beæredes
med Deres kongelige Høiheders . . høie

10 Nærværelse. Heib.Pros.III.166. Kristi sta-

dige Nærværelse i Sakramenterne. Sci^aw^i.

Od.134. *at genopleve Soldatens Glæder 1

1

At føle Nærværelsen af en gæv Befalings-
mand. .7Ft7e»is./)2.P0. nyde ens nærvæ-
relse, se nyde 4.1. 2.2) (næsten kun i ssg.

Aandsnærværelsej m. h. t. ting ell. forhold

(jf. bet. 3). Naar . . Deres Haand føler Nær-
værelsen af dette Bord, saa er det egent-
lig kun dets rumopfyldende Virksomhed,

20 som bekjendtgjøres Bem.Ørst.I.T. 3) (1.

br.) nutidig eksistens(form) ell. nærværende
tilstand, nærværende tid. Politiken er . . i

vore Tider den Nærværelse, hvori den
dannede Verden lever. Heib.Pros.1. 397.
*Her lad Nærværelsen skjænke ham Glæ-
der,

I

Fremtiden voxende Viden og Hæ-
der. sa.Poet.VIII.369. *Paa mit eget Liv
jeg tænker . . | Paa min Barndom . .

|
Da

Nærværelsens Minut
| Syntes være hele

30 Livet. Aarestr.SS.V.307.

CP nærværende, part adj. ['næ()r-,

'uBrivæ'rana (Høysg.A G. 74) ; især i visse ssgr.

(^/"æ. aands-,allestedsnærværendejnær-,nBr-
'væ'r8n8] (især arkais. nærværendes. 2Makk.
4.24(Chr.VI). JPJac.1.38. JakKnu.CD.12).
{glda. nærwerende, nærwarende, nerwa-
rendis, oldn. nærverandi; dannet (som præs.
part.) til være nær (nærvære); jf. Nær-
vær(else) samt fraværende)

40 1) (jf. Nærværelse 1^ f m. adv.-bestem-

melse: som befinder sig i nærheden.
saa fremt (rederne) ere saa nærværende,
at Skipperen kand forspørge sig med den-
nem, enten skriftlig, eller muntlig. DL.
4—2—1.

2) som er tilstede, har givet møde, indfundet
sig et sted (sammen med andre); tilstede-
værende (nu især i forb. som være nær-
vær en dej. hånd gav ham budene nær-

50 værendes (1871 : Ansigt til Ansigtj. Sir.45.

8(Chr.YI). Han gaaer aldrig paa Concert,
thi han gider ikke ladet sig trænge og
trykke af de nærværende. Specfa^or. 564.

smst.378. W. . . ved hvis Dødsleje jeg var
nærværende. Schand.0.1.112. (han) tog sig

for omstændeligt at give hver af de Nær-
værende Haanden til Godd&g.JakKnu.R.
24.

II
ordspr. (1. br.): den nærværende

kødet, den fraværende henene. Mau.
60 7010. CBernh.III.149.

3) (jf. Nærværelse 2.2j om ting, næsten

kun om noget skrevet ell. trykt: som her
foreligger; foreliggende; denne (her).

I det fjerde Aar . . bragte Dosithæus . .

dette nærværende Brev. St. t Esth.11.1. en
udførlig Afhandling i Eunomia, 4de Bd.,

10*
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der, samtidig med nærværende Skrift, er

under Pressen. ASØrsted.Haandb.1.5. Nær-
værende Lov træder i Kraft den 1ste April
185S.Lov''Vi2l857.§101. Mindestenen .. fin-

des gengiven bag i nærværende Bog.
EHannover.E.2.

|| (1. br.) i videre anv., om
forfatteren af det foreliggende skrift. Mænd,
for hvem nærværende Forfatter føler dyb
Veneration. Kierk.VIT. 3. Nystrøm. ( Tilsk.

1933.1.201).
II
brugt substantivisk om forelig-

gende skrivelse, brev ell. (nu næppe br.) af-
handling, skrift (Høysg.AG.Forte*") ; oftest

i /"or&.ved^'eW.med.JDÆH.j nærværende.
Indholden af denne Samtale . . vil mand
ved Nærværende . . have den gunstige
Læser meddeelt. LTid.1735.679. Ved Nær-
værende tillader jeg mig at underrette
Dem om. SvLa.HjG.365. nærværende tje-

ner til (osv.) Ludv.
4) om tid: som vi (den talende, beretten-

de) nu befinder os, lever i; nuværende;
indeværende, jeg (har) derom nærvæ-
rende Dag tilskrevet Dhr. Stiftamtmænd.
MR. 1750. 73. *Nærværende Tidsalder

|

Med skarpt blev her indskudt (o: 1801).
Grundtv.PS. VI.8. man sammenligner det
nærværende Øieblik med tidligere Dage.
Høyen.S.UlO.sp.l. || for nærværende
tid (se ogs. u. IV. for 3.6j ell. (forkortet) for
nærværende, paa det nuværende tids-

punkt; for tiden; for øjeblikket. Samme
(skrift) kand hver Tid paa Dagen for nær-
værende . . bekommes til Kiøbs for 2 Mk.
4 [i.LTid.1742.427. intet Land frembringer
for nærværende Tid saa mange Skrifter.

FrSneed.I.51. (han) forsikrede, at han al-

drig havde elsket hende højere end netop
for nærværende. Wied.Fæd.407. At der
ligesaa godt kan udspringe Vulkaner, som
Svibelløg, tør vel ingen benægte for nær-
værende. SophClau8S.Heroica.(1925).17.

||

den nærværende tid, (gram., nu næppe
br.) nutid; præsens. PSchulz.DS.67. JBaden.
Gram.118.

5) som tilhører indeværende tid; som
eksisterer, findes osv. nu for tiden;
nuværende. 5.1) om personer, du giorde
de ting, som vare for disse, og disse, og
de efter dem; og de nærværende (1871:
de, som nu erej, og de tilkommende be-
sindede åu..Jud.9.7(Chr.VI). Den nærvæ-
rende Slægt. 7/SO.

II
(nu næppe br.) som for

tiden er indehaver af en vis stilling; nuvæ-
rende (2). naar den nærværende Stokhuus-
forvalter afgaaer, og en ny ansættes i

hans Sted. MR.1826.36. smst.200. 5.2) om
ting ell. (jf. bet. 6.s) forhold. Don Francisko
bar en sort Kappe, eller Overklædning,
som man den Tid brugde i stæden for de
nærværende Kapper. Reiser. 1. 123. ved
vores nærværende Love (saavelsom ved
alle de gamle nordiske hove). Stampe.I.
108. Dalgas raadede mig til endnu at
vente lidt i min nærværende Bolig. Hauch.
MfU.109. 5.3) om tilstand, situation. (Je-
sus) hengav sig selv for vore Synder, paa

det han kunde udfrie os fra den nær-
værende onde Verden. Gal.1.4. af tvende
onde Ting have (de) udvalt den mindst
onde, præfererende den i Tiden ventelige
for den nærværende Fare. Holb.Ep.IV.152.
i min nærværende Tilstand. Kofoed-Hansen.
LD.83. de er ligesom Fattighusbørn er,

de æder baade for nærværendes Sult og
for kommendes og forbigangen tillige.

10 JFJac.1.38. dette nærværende liv, se Liv
3.2. 5.4) substantivisk: det nærværende,
om alt hvad der hører den nuværende tid

til (i modsætn. til det fortidige ell. fremti-
dige); ogs. om livet paa jorden, jordelivet

(mods. det hinsidige). Være sig . . Verden,
eller Liv, eller Død, eller det Nærvæ-
rende, eller det Tilkommende; alle Ting
ere Eders. ICor.3.22. Holb.MTkr.39. *Det
Svundne og det Kommende hæver sig,

|

20 Det Nærværende ubemærket døer
|
I Ube-

tydelighedens Slør. Oehl.SH.53. flygt ikke
tilbage i det Forbigangne for at befolke
det Nærværende. Kofoed-Hansen.KA.I.123.
D&H.

6) som staar tydeligt for ens tanker, be-

vidsthed; værende til stede i ens tanker, be-

vidsthed, hukommelse; som er præsent, (of-
test i forb. være en nærværende ell.

være nærværende for enj. Denne
30 Tanke være altid . . nærværende for Eders

Siel.E7igelst.Nat.309. Naar man vil tale

om Nationalcharakterer , maa man altid

holde sig den Tanke nærværende, at hver
Nation er et Menneskesamfund, hvori den
nationale Eiendommelighed er at betragte
som en nærmere Bestemmelse af det Al-
meenmenneskelige.jØrs^. FJJ.64. Du veed
jo (men Du har maaskee ikke før gjort

Dig det ret nærværende), at af alle de
40 Anseete . . var der . . kun Een, som for

Alvor søgte ham (o: Kristus). Kierk. XII.
50. man føler, at Forfatteren har havt
det nærværende, at han vilde blive læst

af Fremmede. Brandes.VII.166. Tanken
paa Barndomshjemmet var ham nærvæ-
rende. D&H.

7) Cf/". aandsnærværendej som har sin
opmærksomhed henvendt paa det, der
i øjeblikket kræves ('mois. distræt, fra-

50 værende 2.2j. Du ser lidt distræt ud .

.

som om Du ikke var rigtig nærværende.
Esm.III.347. han var svag men nærvæ-
rende. AndNx.DM.47. II

om ansigtsudtryk,

optræden. Vennens tvende Øjne hvilede
med et besynderligt paa engang nærvæ-
rende og fraværende Udtryk over Husene
dernede paa Sandet. Drachm.PV.llO.
nærTserende-^ørc, v. [-igo-'ra] (sj.)

faa til at staa tydeligt for tankerne, erin-

60 dringen; gøre noget nærværende (6). hvilke
Ord ere mægtige til at nærværendegiøre
Erindringen derom? Oehl.U.1.35. Opdigtel-
sens undergørende Kraft. Den er Evnen
til at nærværendegøre det ikke Nærvæ-
rende. Brandes.1.225.
ITæs, et. [næs] Høysg.AG.36.138. flt. d.s.
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ell. t -se (Moth.N63. LTid.1756.126) ell. f
-ser (Holb.Intr.II.l. Suhm.Hist.IA06. Wilst
Il.XIV.v.36). {ænyd. d. s., æda. næs (i sted-

navne som Asnæs, Horsnæs, se Brøndum-
Nielsen. G&.II. 259), oldn. nes, eng. ness,

mnt. ness; afl. af stammen i I. Næse; m.
h. t. bet-udviklingen sml.Koveå (sp. 515^^«),

III. Kap) spids af landet, som skyder
sig ud i et større vand, især i havet (jf.

Forbjerg, III. Kapj; især om forholdsvis

større, bredere landtunge (jf. Odde,
Pynt;, der har været paa en Tid udi
Norge utallige mange saadanne Konger,
kaldet Nesse-Konger af de Nesser og Od-
der, som de boede paa. Holb.Intr.II.l. de
yderligste Hukker, Næsse og Forbierge.
LTid.1756.126. *Utrættet duver hun mig
an, den Arme !

|
Jeg viser mig, og smiler,

og undviger, |
Som Pynten af et ønsket

Næs i TsLSige.Ew.(1914).III.185(jf.smst.
VI.179). *Tidt strander Skibet paa mind-
ste Næs. Oehl XXX. 76. *tvende Bugter
strække

|
Ud i Hav det steile Næs. Winth.

IV.32. et Næs, som skyder sig ud i Sjælsø.
Stedn.II.32. || som (del af) stednavn; nu
næsten kun om forhold i Skandinavien. Got-
Haabs Næs (o: kap Det gode Haab). LTid.
1751.183. Stevns-Næs eller Klinte i Sie-
land. Suhm.Hist.I.193. JohsSteensir.DS.lOO.
Stedn.II.xv. Næsset, spec. (nu næppe br.)

om forbjerget Lindesnes i Norge. Slange.Chr
IV.478. Paa Vores egne Kyster, fra Born-
holm til Næsset, overalt i Søen, og Norden
for Næsset overalt i Sigte af Vores Lande
og ØeT.SøkrigsA.(1752).§853.
Xses-, i ssgr. 1) til Næs (jf. Næsse-^;

nu især i stednavne som Næsby (1231 og
1252: Ne(e)sby. TrapMIL182.V.768), Næs-
sund, Næstved (1135: Næstweth. smst.301)

ofl. 2) se Næse-.
I. Xæse, en. ['næ'sa] flt. -r. (æda. næsæ

(AM. Harp. Kr. 95. Lund.Ordb.), sv. nåsa
(yngre fsv. d. s., /sv. næsar, næsir, f. pi,
se Axel Kock. Svensk ljudhist.III.(1916).76),

no. nese; sa. ord som fsv. (gutnisk) nas (flt.

nasar^, oldn. n^s (flt. nasar, nasir^, ty. nase
(mnt. ogs. nese), besl. m. eng. nose samt m.
lat. naris, næsebor, nasus, næse; jf. Næs,
II. næse)

1) den fremstaaende del af menne-
skets ansigt, der udgaar fra panden og
ender i den over overlæben fremspringende
næsespids (Nasus, den ydre næse), din Næse
er som Libanons Taarn, der skuer ud imod
Damascus. J^øjs. 7.4. *Jeg et par Briller
strax af Skriverstuen henter,

|
Hånd den-

nem straxen paa sin lærde Næse sat. Holb.
Paars.124. *om en Kugle tog min Næse
. .

I
Folck skulde tæncke, at det af Frant-

zoser (o: syfilis) vds.smst.341. Anat.(1840).
11.323. Mandsperson . . lang Rift . . fra
den ene Kind til den anden tværs over
^diSQn.PolitiE.^^hl925.3. kysse med næ-
sen (s: om kyslignende ceremoni hos natur-
folk, hvorved næserne gnides mod hinanden,
sml. Næsekys^, jf. u. kysse 1. || m. karak-

teriserende adj. *(en) stumpet Næse. Oehl.

11.16. *fiin og bøiet Næsen træder frem.
PalM.TreD.29. den udstaaende Neder-
mund, og flade 'Næse. DRosen.Erindringer.
(1839).188. Korte,lige næser er almindelige
og krumme næser langtfra sjældne. KBir-
ket-Smith. Eskimoerne. (1927). 43. græsk,
romersk næse, se II. græsk, romersk,
blaa, rød næse olgn., opfattet som tegn

10 paa forkølelse ell. (navnlig) paa drukken-
skab. Hans næse er fuld af ruhmer. Moth.
N102(jf. EvLhinnæse). Kjerlighed, Sorg
og en rød Næse kan man ikke skjule.

PAHeib.Sk.IIl.43. Tode.VI.250 (se u. Kob-
bernæsej. et højtblussende Ansigt, hvor-
fra en blaarød Næse hang ned imod Mun-
den. Pont.FL.30. Krist.0rdspr.230. \\ i udtr.

for afskæring af organet (tidligere som bar-

barisk straf); især i talem. som: slippe med
20 næsen og begge ørene, se Øre. (nu næppe

br.:) Man kan ikke skære Næsen af den,
som ingen har (o: man kan ikke fratage
den, der intet ejer, noget). VSO. jf. Man.
7012.

II
talem. en stor næse er bedre

end ingen olgn., ofte overf.: noget er bedre

end intet. Moth.N106. VSO. (HCAnd.'s næse
var) overvældende stor . . men velformet,
ingen simpel Næse, og af Næse er det
bedre at have for meget end for lidt.JF

3p Jens.FS.139. han har ikke staaet bag
døren, da næserne blev uddelt oZ^n.,

(spøg.) om person med en meget stor næse.

Mau.II.86. Jeg hører ikke til dem, der
kom sidst, da der uddeltes Næser. Min
er temmelig fuldvoksen. Ose Jens. IN. 30.

JacPaludan.T8.111. Krist.0rdspr.229. have
ben i næsen, se m. I. Ben 2.2. bide næ-
sen af en, spec. (jf. u. bet. 10.6 ; nu næppe
br.): tiltale, behandle paa barsk, voldsom vis.

40 Moth.N102. bide sig i næsen, se I. bide
1.1. jf.: man skal ingenting forsværge
uden at bide sin egen næse af, se for-

sværge 2. bide ell. skære næsen af
(sig selv) olgn. (jf.nt.wer sien nes af-

snitt, de schåndt sien gesicht. Mensing.Wb.
1.87.III. 780; nu næppe br.) i udtr. for, at

man ikke bør tale nedsættende om sine egne
(slægtninge). Den, der skærer sin Næse af,

skæmmer sit Ansigt. Mau.7014. at be-
50 kiendtgiøre, at ingen maa betroe sin Kone

noget, er det samme, som at bide Næsen
af sig selv, eller skamskiænde sit eget
Ansigt. Argu8.1771.Nr.34.L VSO. faa næ-
sen varm ell. (nu især) varmet, (jf.
Næsevarme; dagl.) egl.: faa sin kolde næse-
(iip) varm igen; blive opvarmet lidt i streng

kulde. Naar man f. Ex. paa en kold Reise
tager ind, for en kort Tid at opvarme sig,

hedder det endnu: „for at faa Næsen
60 varm.'' VS0.IV.N24. Saa, sagde Endrid

Unge, det var farlig nær ved min Næse,
sagde Stodderen (oldn. orig. : ofnær nefi,

kvad karl), de skiød ham i Øiet. Qrundtv.
Snorre.III.339. jf Mau.7018 samt Næb 2.

II
i forb. m. betegnelser for andre legemsdele.

alle folk ligner hverandre, de har næsen
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imellem begge øjnene, se ligne 3.i. især

(jf. u. bet. 3.1 og 4.8) i forb. m. Mund: slaa i

næse og mund, ramme med et slag midt
i ansigtet. Høysg.S.136. *Hun er

|
Lidt vred

i Hovedet .

'. det (er) muligt,
|
At hun

slaaer ogsaa jer i Næs' og Mund. Oehl.lII.

57. Et sikkert Middel til at uskadeliggøre
en saadan ondsindet Kvinde var det, hvis
man kunde komme til at slaa hende i

Næse og Mund, saa Blodet flød. Halleby.

207. jf. bet. 4.1: hun (vender) med Bagen
af Haanden sin . . Huusbond saadan Een
paa Snuden, at Blodet sprang ham ud
af Næse og MMnå.Winth.IX.132. ikke
(kunne) huske fra næse til mund,
(dagl.) være meget glemsom ell. tankeløs. LTid.
1745.163. Holst.VI.6. D&H.I.361. Feilb.I.

663.689. Kværnd. jf.: Martinianerne ere
letsindige, forflasede og sladdervorne; de
tænke aldrig længer end fra Næsen til

Munden. Bagges.NK.229.
2) (jf. bet. 3^ videre anv. af bet. 1, især i

faste forb., staaende udtr., om næsen som
den mest fremtrædende del af ansig-
tet ell. om selve ansigtet, forhovedet.
2.1) i al alm. da jeg treen til og vilde
kysse dig, snode du icke Næsen om, og
vendte mig Nacken til? Kom Grønneg.1.203.
(sj.:) *1 Kaadet blev Portneren tredie
Mand,

|
Saa Næsen sad i hans Nakke

(o: de kværkede ham). Blich.(1920).X.25.
||

(dagl, spøg.:) Jeg kand sée på din næ-
se at du lyver. Moth.Nl04. \\ stikke næ-
sen frem olgti., (jf. bet. 3.2; dagl.) vove
sig frem; komme til syne. *Den femte Juni
Fjenden

|
Stak atter Næsen frem,

| Det
vared' kort forinden

| Han trak den atter
hjem. ABecke.l2. stikke Næsen udenfor
(vove sig ud). S&B. jf. : overalt stak Ukrud-
tet sin Næse frem. Hostr.EF II.4. sml. bet.

2.3 slutn.: et Par unge Skagenskunstnere,
som aldrig havde haft Næsen udenfor
Danma.T]s.tør.AlbaSchivartz.Skagen.I.(1912).
99. Enhver, der vil have Næsen udenfor
sin egen Dørtærskel (o : vil rejse udenlands),
er nødt til at give sig af med Engelsk.
Østrup.(GadsMag.l933.263). 2.2) i udtr., der
angiver, at man slaar, saarer næsen (ansig-
tet).

II
løbe, rende næsen mod noget,

støde næsen. S&B. løbe, rende (med) næ-
sen mod stuedøren, se Stuedør.jjhugge
ell. slaa sin næse i sten for en olgn.,

(nu dial.) udsætte sig for ubehageligheder,
fortrædeligheder for en andens skyld; gøre
alt muligt for en ; ogs. : smigre for en. Mau.
11.85. Biehl.DQ.IlI.78. nei, faae den Skam,
der vil hugge sin Næse i Steen for Sigurd
Jarl. Grundtv.Snorre.III.336. Jeg har slået
min næse i sten for ham. Krist.Ordspr.230.
Feilb.

II
i forb., der betegner, at man falder

hovedkulds forover. Da lagde jeg an paa
ham, og trykte til, og som jeg tog min
Riffel fra Kinden, saae jeg ham slaae Næ-
sen mod Dækket. Blich.(1920). VIL18. især
i udtr. falde ell. gaa paa næsen. JJR
8midih.0rd8.108. (han) skubbede til Tho-

mas med Skulderen, saa han nær var fal-

den psiSL'Næsen.Schand.TF.1.51. Gadeordb.^

II
bruge (Feilb.) ell. faa næsen til det

tredje ben, (nu dial.) falde forover, paa
ansigtet, (han) snublede . . og havde nær
faaet Næsen til det tredie Been. Grundtv.
Saxo.1.233. smst.IIl.385. Feilb. 2.3) (jf. u.

bet. 6.2) i udtr., der angiver, at man (p. gr.

af nærsynethed ell. stærk optagethed) faar
10 sit ansigt tæt hen til noget ell. vedholdende

stirrer paa noget, jeg (har) aldrig havt
min Næse i nogen Bog. Skuesp.V.145. *én
har aldrig løftet næsen fra sin bog. NMøll.
R.63.

II
især i forb., der angiver, at man er

stærkt optaget af sit eget, ikke sanser andet,
ikke ser sig for, mangler vidsyn. Hånd er
så klog som hans næse er lang. siges om
den, som tenker ei videre end det han
seer. Moth.K161. du seer vist med næsen

20 (o: ser ikke godt paa afstand). smst.Nl04.
VSO. nu navnlig i udtr. som ikke kunne
se ud over sin egen næse. Paa alle

Tider har det været de Viises Bemøyelse,
at de have villet see længer, end Næsen
naaede, eller Almuens Indsigt gik. Eilsch.
Font.223. Almuen . . tænkde ikke længere
end Næsen var. Grundtv.Saxo.III.38. (fyr-
sterne) skulde være klogere end os andre,
og saa kan de ikke se ud over deres egen

30 Næse. ThEw.FD.1.169. 2.4) i udtr., der egl.

angiver, hvad retning man ser ell. vender
sig mod, bevæger sig i. Holt I Tør du endnu
vende din Næse her hid, din uforskam-
mede Kiøcken-snagere.KomGrønneg.L227.
*Matrosen, som | Færdes paa de salte Van-
de,

I
Vender Næsen om (o: tager hjem). Æ

ARecke.3., jf. bet. 7: Fisken . . vendte øie- fl
blikkelig Næsen ud mod Aaen. Bogan.II.
36. billedl.: at hjælpe dig, naar du er i

40 Knibe, dertil er ingen nærmere end jeg
(o: diti broder), dersom vi ellers vender
Næsen i samme Retning (o: hvis vi ellers

er enige). Thøg Lars. (Isl Sagaer. III. 282).
navnlig i forb. som vende næsen hjem-
(ad), gaa, tage hjem(ad). (Xerxes) lod sig
letteligen overtale, at vende Næsen til sit

kiære Fæderne-Land Persien, hvor hånd
icke skulle møde saadan Anstød. Holb.Intr.
1.14. den forhungrede Junker (besluttede)

50 at vende Næsen hiemsid..Blich.(1920).X.
82. *I unge Lømler, hjem I Næsen kjøre,

|

I gamle Kegler, smukt til Huse gaae.
PalM.L112. Vandet indbød ikke til Bad-
ning . . et Tordenvejr (trak) op . . Jeg
vendte Næsen hjemad. KnudPouls.BD.75.
II vende (Moth.N105. Thiele.Bjergmands-
dalen.(1817).86. Feilb.) ell. (især) ligge
med næsen i vejret, være død. Moth.
L105. hvem veed, hvor snart jeg ligger

60 med Næsen i Velret. PAHeib. Sk. 1.216.
Oehl.lII.89. KLars.UR.26. J/*.; Din Far
holder ikke sin Næse fra andres Sager,
førVorherre vender den o^2iå.Rosenkrantz.
Baldrian.(1913).51.

3) til bet. 1 og 2, i forb. (m. henblik paa
næsen som ansigtets mest karakteristiskeparti),
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der angiveren persons ansigtsudtryk, op-
træden, sindsstemning ni.m. 3.1) i udtr.,

der angiver forsagthed, sygeligt udseende, for-

bløffelse olgn.
II
hænge med næsen, (nu

1. br. i rigsspr.) være forsagt, nedslaaet;

hænge med næbbet. Moth.NlOS. Vor lille

Gudfinde hænger med Næsen, som Venus,
da hun begræd sin Adonis. Eiv.(1914).II.
334. frisk Herre I hæng ikke saa med
Næsen.Biehl.DQ.III.76. *Med Næsen Ottar
hængte, |

Uheldet gik ham nær. Orundtv.
PS.VII.428. Feilb.I.731. \\ tabe næse og
mund olgn., (jf. u. bet. 1 og 4.3j blive gan-
ske forbløffet, forbavset (egl. : saa man gaber,
hvorved ansigtet ligesom forlænges); sidde og
maabe af forbavselse, forbløffelse, det jeg
mest forbittrer mig over, er dette, at da
Celia kom ind, saa sad I, som i havde
tabt baade Næse og Mund, og glemte Jer
gandske selv.Kom Grønneg.1.314. Jeg havde
nær tabt Næse og Mund, over den ufor-
modede Samling af virkelig meget nette
og tækkelige Piger, jeg i^in&t. Bagges.DV.
IX.387. Dersom jeg vilde fortælle jer Alt
hvad jeg veed, saa skulde I tabe Næse
og Mund af Forundring. Seib.Poet.III.406.
Drachm.UB.337. Feilb. (sj.:) *Jeg har (ej)

Næsen
|
Ved denne Næsestyver (o:Kbh.'s

bombardement) tabt. Bagges.ll.224. tabe
baade næse og ører, se Øre. || faa en
lang næse, se bet. 6.i. || bleg, grøn om
næsen, se IV. bleg 2, grøn 3.i. jf.: *I

Halsen flakkede min Aand,
| Jeg blægnet

om min Næse. JFriis.5. 3.2) i uMr., der be-

tegner knejsende holdning elL (især) over-
legen, stolt, selvglad adfærd; navnlig i forb.
som stikke, sætte næsen højt i sky,
stikke, sætte næsen i vejret, ("j/". høj-
næset^ knejse; især: være overlegen, stor-

snudet. Mau.II.85. Hille Skam, hånd sætter
Næsen i Vejret som om hånd alleene hafde
slugt ald Yisdom. Kom Grønneg. III.207.
Jeg har kiendt dem, som har holdt Næsen
ligesaa høit som hun, og dog er røget
af Stabelen. Wibe.De Nysgierrige Mandfolk.
(1783). 132. bære . . Næsen høit. 750.17.
610. *borgerlig jævn, som en Anden . .

|

Ei satte han (o: Fr. II) Næsen i Skyen.
Bagger.II.495. Den Ugudelige sætter Næ-
sen høit og siger: der er ingen Hjemsø-
gelse (Chr. VI: den ugudelige, for hans
næses høyhed, søger ikke Gud^. Ps.10.4.
(de) stak Næsen ivejret og regnede deres
By for den iovTiQmsiQ.Børd.Va.78. Kongen
sagde . .: Jeg sætter dig højt. Torkel, men
du sætter ogsaa selv Næsen godt til Vejrs.
ThøgLar8.(IslSagaer.1.277).

\\
(sj.) i anden

forb. „Hvor gaar hun i Skole .
." — „Hos

Frøken Dalberg," svarede Birgitte med
løftet Næse . . Det var Byens fineste
VigQskole. Sehand.BS.247. *Saa gaar vi.

Op med Næsenl Bergstedt. 111.15. 3.3) i

udtr., der betegner, at man føler ell. viser
foragt, ringeagt for nogen ell. noget.

\\

kaste, slaa med næsen, (jf. bet. 3.2; nu
næppe br.) gøre en knejsende hovedbevægelse

som tegn paa foragt; slaa med nakken. Moth.
N104. VSO.I1I.K57. især m. flg. ad: Moth.
N104. ved sammenblanding m. flg. gruppe:
slaa, kaste paa næsen ad. (Paulus)
vidste, 2it (romerne) ville slaae paa næsen
ad hans ÉvdLngélmm. Hersl. Den Kraft der
er i Guds Ord.(1731).7. jeg (var) tilsidst saa
modig, at jeg kastede paa Næsen af dem
a\le.Éw.(1914).III.300.

\\ (jf. bet. 6.i) i udtr.,

10 der egl. betegner, at man laver grimasser paa
grund af ilde lugt: kruse sin næse over
(ved) noget (se H. kruse 1.2j, krympe
næsen ved ell. ad noget (Moth.N104.
Feilb.II.715V) ell. (især) rynke næse(n),
rynke paa næsen ad noget olgn. (jf.
Næserynken^. hele det Partie, der ryn-
kede Næse ad Oeh.s herlige Anskuelse,
tabde Hovedet. Grundtv. Udv.III.612. *Naar
Suppen kom, han rynked' Næsen,

| Og
20 raabte: „Gaae kun Eders Vei, | Thi Søbe-
mad jeg spiser eil" Bastian. Nr.5.1. Alle
Mennesker vilde dog rynke paa Næsen
ad mig, om jeg saa holdt mig aldrig saa
hæderlig. EmilEasm.F.248. rimpe (rym-
pe) næse(n), rimpe paa næsen ad
noget olgn., se. rimpe. (ogs. (nu næppe br.

i rigsspr.): slaa, trække rynker ell.

krøller (se I. Krølle 3.2J paa næsen (ad
ell. af (LTid.1750.162) noget). Lad ham

30 trække saa mange Rynker pak Næsen,
som hånd vil, jeg fik dog Pengene. Holb.
Pern.I.l. tage en Jomfrue af Familie, der
vilde slaae Rønker paa Næsen, naar han
satt Pengene til paa Bøger og Instrumen-
ter. sa.DH.II.573. *Arrig slog Stærkodder
Rynker paa Næsen,

|
Der han saae Ingels

vellystige Bord. Storm.SD. 164. PAHeib.
US.88. *Er eders Smag saa kræsen,

| At
Rynker I paa Næsen

| Tør slaa ad Brage-
40 snak. Grundtv.PS.VII.497. trække paa
næsen: ZakNiels.GV.156. hun trak paa
Næsen ad hans simple Klæder. Andl^x.
PE.II.237.

II
gøre næse ad ell. af noget,

(især dial.) rynke paa næsen ad; kimse ad;
vise ringeagt for. gøre næse af nogen. Moth.
N103. *mangt et lille Digt af mig, \ Hvoraf
han . . sikkert vilde giøre 'Næse. Bagges.
Danf.I1.118. de Fornemme, som gjorde
Næse af hende. Oversk.Com.IV.120. Den-

M gang Soldaterne kom hjem fra Krigen,
„gjorde de Næse" ad den hjemmebrændte
Brændevin. AarbFrborg.1918.56. (sj.) i flt.:

*At vrage
|
Og gjøre Næser ad' endeel.

IIrz.D.III.82. smst.62. ||gøre langnæse
ad en olg7i., (jf.u. bet. 6.i; nu sj. i rigsspr.)

om gebærde, hvorved den ene udspilede haand
(ell. begge hænder) holdes foran næsen som
en slags forlængelse af den, som udtryk for,
at man mener, at en anden har faaet ell.

60 fortjener „en lang næse", ell. som tegn paa
haan, ringeagt. Moth.G346. Karikaturfjæs,
der . . gjorde lang Næse hen ad den
bag Overstregninger halvt skjulte Figur.
Schand. TF. I. 214. Først „pegede han
Fingre". Det rørte mig ikke. Saa lavede
han „lang Næse*^. IIKaarsb.M.31. Krist.
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BRL.356. i sa. bet: række lang næse
(OrdbS. ; sjæll) ell. (i rigsspr.) rækkenæse
ad. jf.: jeg (kommer fra Athen) som en
endnu mere forstokket Gammel-Europæer,
end jeg kom herned. Jeg rækker Næse
ad Kina og Japan. JLange. Breve. 284.

vrænge næse (ad), se vrænge.
4) (jf.bet.6) om de indre dele af or-

ganet, den indre næse, og navnlig om
dennes luftveje, næsevejen. 4.1 ) i al olm. lo

man . . nyser (aldrig)^ uden at det først

har krillet i ^æsen. PalM.IL.III.211 (jf.

u. krille 2.2J. have saar i næsen j
bore

(sig) i næsen (S&B. D&H.I.77) ell. (alm.)

pille sig i næsen ell. pille næse, (jf.

bet. 4.3; sml. Næsepillerj med en finger prøve

at fjerne ansamlinger i næseborene. Hs.
Durchlauchtighed amuserede sig (ikke)

synderligen, thi han fordrev meest Tiden
med at pille sig i Næsen. RudBay.EP.III. 20

16. (han) pillede sig eftertænksomt i Næ-
sen. 0Bung.SS.128. (negeren) er forklædt
som Gentleman . . hvilket ikke forhindrer
ham i at loppe sig og pille Næse. AKrarup
Nielsen. En Hvalfangerfærd. (1921). 24. m.
overgang til bet.b.1-2: min næse kl ør (efter

noget, til fremmede), se III. klø 2.1-2.
Jjl

i

udtr. for næseblødning. Næsen bløder. FSO.
talem.: Nu kan du have det, nu bløder
din næse. Krist.0rdspr.230. 4.2) som med- 30

virkende i aandedrættets tjeneste, (afguder)
hvilke hverken kunne bruge Øine til at

see, eller Næse til at drage Veir.yiscZ.i5.

15. naar Næsen er forstoppet ved en stærk
Snue, vil man ikke kunne udtale de her
omtalte Næselyde godt. Bredsdorff. (Tids-
skrift f. Naturvidenskaberne. V. (1828). 192).
Normalt foregaar Aandedrættet igennem
Næsen med lukket M.\må.YoreSygd.I.88.

(jf. Livsaande; bibl.:) Herren dannede 40

Mennesket af Støv af Jorden og blæste
Livets Aande i hans Næse. lMos.2.7. Her-
rens salvede, som var vor næses aand
(1871: Vor Livs Åanåe).Begr.4.20(Chr.VI).

\\ (jf'll' næse 2, Næselydj om organet som
medvirkende ved lyddannelse, (især efter g en -

n em 0^ m e dj. (selvlydene) modtage en gan-
ske anden Skikkelse ved at udtales igj en-
nem ^?esen.Mask.Betskr.44. Frembringel-
sen af Consonanterne . . kan skee: 1) ved at 50

lukke Munden og Næsen. (Lukke-Lyde . .).

2) ved at lukke Munden, i det Næsen er
aaben. (Næse - Lyde). Bredsdorff. (Tidsskr.

f. Naturvidenskaberne. V.(1828). 187). Jesp.
MFon.^49. kny gennem næsen, se IV.
kny 1. tale gennem næsen olgn., have
en snøvlende udtale. Jeg saae . . en Junker,
som nyelig var kommen fra Frankerig,
ham ud-copierede jeg meget nøye, und-
tagen at jeg ikke vil snakke igiennem 60

Næsen. Holb.HP.Ll. Bredsdorff'. (Tidsskr.

f

Naturvidenskaberne.y.(1828).192). jf.: *Tit
sad han (j: en fransk matros) og spilled
om Aftnen paa Dækket,

| og sang gennem
Næsen,

j
helst Marseillaisen. XOMeZs.jRJB.

41. i drillende spørgsmaal (til børn): kan

du sige Peter med næsen? \jf. Krist.BRL.
140.464. Feilb. 4.3) i udtr., der hentyder til

organets slimafsondringer, næsen dryp-
per, løber, render, se dryppe 2.i, II.

løbe 11.1, rende. || i forb. m. adj. en snot-
tet næse, se snottet, lang næse, (jf.
u. bet. 3.3 og 6.1; især barnespr.) som udtr.

for, at næsen løber. PoWI%1911.7. Halv-
strømper, et Par blaafrosne Ben og en
„lang Næse" — dette hyppige Billede fra

vore Gader taler sit eget tydelige Sprog.
Mailand.HvadenhDertunghør børvide.(191 7).

41. have næsen fuld, (jf.u.bet.Li; nu
næppe br.) være snottet. Kom Grønneg.1.53.

il
tørre (sig om), viske næsen olgn.

Henrich. (trækker et Silke-Tørklæde op
af Lommen, og lader som han vil tørre

Næsen dermed). Jacobi. (Skuesp. IV. 149).
(han) vidskede . . Næsen . . med sitLomme-
klæde. Blich.(1920).XXIV.53. JVJens.DF.
19. mange af Almueflokken tog til at

snøfte og viske sig om de kolde Næser.
Bregend. Thora. (1926). 22. pudse n æ -

se(n), (7/*. Næsepudsenj puste stærkt gen-

nem næsen (for at rense den) og tørre den
(med klud ell. fingre). Hostr.KG.IIl.3.
Mo'r pudser omsigtsfuld de smaa Næ-
ser (0: børnenes) i sit Forklæde. Drac/im.
HI.43. hun græd stille og maatte hvert
Øjeblik pudse l!iæse.Rørd.Va.23. snyde Æ
næsen olgn., (gldgs. ell. dial.) d. s. den, ^
som snyder (1871: trykkerj næsen hart,

faaer blod der ud atOrds.30.33(Chr.yi).
Her snød Fru C. sin Næse, overvældet af

sin Fø\else.PalM.IL.I.495. naar han sover,
spiser, snyder sin Næse og hvad saadan
ellers et Menneske gjør. Kierk.YII.262.
en Person, der snyder Næsen med Fing-
rene. JLange.MF.230. ErlKrist.S.82. forb.
snyde noget af næsen, ens næse i forsk,

talem.: Penge er ikke snydt af Næsen (o:

penge faar man ikke saa let). Mau.7372.
snyde (kapitalen) lige ud af Næsen var
jeg lovlig forhindret i. Strange.NS.39. man
kan snyde ild af hans næse, se I. Ild

7.2. især i udtr. være en saa lig, ligne
en, som han var snydt ell. trukket
(yS0.III.L138. Drachm.FÆ.65) ell. (sj.)

krøbet (KomGrønneg.II.415) udafhans
næse, ligne en anden fuldstændig. Moth.
L156. Barnet er jer saa liigt, som det
kunde være snydt ud af jeres Næse. Siis.

ÆD.H3r. EBrand.LB.56. De er just ikke
kønne, disse Standardskibe; snydt ud af

Næsen paa hverandre, lavede paa Maskine
uden Hensyntagen til Skønhedsindtrykket.
P0UV2I92O.I3.SP.4. (jf. bet. 8.2; sj.) i anden
awv..BougsprydetfulgteRej]iDgens Spring
og var „trukket lige ud af Næsen** paa
Stævnen. Drachm.Py.44. || (jf. u. bet. 1 og
3.1; nu dial.) i forb. w. Mund, i talem. som:
det er ikke spildt, som falder af
næsen i munden (o: om udnyttelse af
noget, spec. om tab, som paa en anden maade
bliver til fordel for en). Mau.9449. Oehl.

XIII.51. F-SO.(„Gemeen Talem.«). Krist.
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Ordspr.229. jf. Feilh.III.486. næsenhæn-
ger i munden paa ham (Moth.Nl03.
VSO.), næsen byder munden til gæst
(drikker munden til) ^ næsen løber. Moth.

N105. VSO. Krist.0rdspr.229. 4.4) i beteg-

nelser for drukkenskab, beruselse (egl. m. hen-

tydning til berusedes snøvlende tale); i udtr.

som have næsen fuld, gaa med en
fuld næse, (jf.u. bet. 4.8 samt have snu-

den fuld (u. Snude;, (være) snottet, Fuld-
snude; nu ikke i rigsspr.) være beruset, jeg

(faar) ikke et klogt Svar . . af den for-

tvivlede Skielm Henrich, hvilken stedse

gaaer med en fuld Næse. Holb.Abrac.I.l.

om jeg seer ret, saa har hånd Næsen fuld

igien den Drucken-Bolt. JRPauUi.Kdndest.
B8r. VS0.IV.N22. ||faa,haveennæse
paa, (jf. bet. 6; jarg.) blive ell. være beruset;

faa ell. have en rus. Der havde jo gærne
været Næse paa, naar man kom om Afte-

nen (o : naar vagabonderne kom til gaardene
om aftenen). CGjerløv.Synd.(1915).132. Faar
vi andre en Næse paa, bliver vi hjemme.
JyllP.^yd927.7.sp.5.

5) m. henblik paa organets anvendelse i

lugtesansens tjeneste. 5.1) i al alm. de
have Næse, men kunne ikke lugte. Ps.

115.6. *en Lugtedaase, som han ud i ét
|

stak op til Næsen og tog væk igen. NMøll.
Shak.13.

II (jf. u. bet. 4.1j i udtr., der angiver,

hvorledes en duft paavirker ens lugteorganer.

Laurembergs bidske og malende Skildring
af de adelige Junkere i Sorø, i hvis Næ-
ser Staldens Duft var den lifligste. HistM
Kbh.2B.y.ll5. jf.: et Offer paa Enighe-
dens Alter (o: de store militærbevillinger)f
hvis urimelige Ødselhed ikke har gjort
Lugten derfra behageligere for radikale
'Næser. Tilsk.1920.1.8. (en pris) tobak for
næsen, (nu næppe br.) om (en pris) snus-

tobak. Holb.Bars.1.2. stinke i næsen, se

stinke, især i udtr. holde sig for næsen,
lukke for næseborene (med fingrene) for at

undgaa ilde lugt. jeg vil give Gog et Sted
der til Begravelse i Israel . . og den skal
bringe de Veifarende til at holde sig for
Næsen. Ez.39.11. S&B. 5.2) i udtr., der an-
giver, at man lugter til noget for at under-
søge det, ell. at man, vejledet af en vis duft,
søger at faa fat i, opspore noget.

||
(ville)

have sin næse i, stikke sin næse i

noget olgn., (jf. bet. 2.s) især (nedsæt.) som
betegnelse for næsvis paatrængenhed, gene-
rende nysgerrighed. Moth.N103.106. Ste-
det finder jeg dog ikke for got at tilkien-

degive; thi saa snart Hullet (o: til hulen)
blev bekiendt, vilde Hollænderne strax
have sin Næse åeTudi.nolb.Rpb.II.2. han
(vilde) aldrig taale det . . at han skulde
stikke Næsen i Ting, som slet intet kom
ham ved. Ew.(1914).IV.158. „Han er gaaet
sin Vei." — „Ja, hvem veed, hvor han nu
skal have sin Næse hen?'* Jacobi.(Skue8p.
IV.247). han vil have sin spidse Næse i

al Tmg.Hostr.KG.IIL2. (politik er) en
umaadelig næsvis Herre, som altid blan-

der sig ind i alle mulige Livets Forhold
og kræver at have sin Næse med i alt

Mu\igt.VBeck.LK.I.82. Frederiksen sagde,
at Konsulen ikke behøvede at have sin

Næse i hans Fremmede. Tandr.K.161. jf.:
Skikkelig københavnsk Sladder . . at ligne
ved . . Opvaskningsvand, hvori det dog
gør saa velsignet at putte Næsen, mens
man bløder Næstens intime Linned. ÆJsm.

10 J.76. II
holde sin næse fra noget, holde

sig fra andres sager; især i opfordringer til

at passe sig selv. Vil din Hund holde din
Næse herna. Holb.SP.II.9. saa vilde jeg
ydmygst bede jer, at I vilde holde jer

Næse fra mine Dørre. Kom Grønneg.I1.200.
Hvor du Intet har at giøre, skal du holde
din Næse fra. Oehl.XXVI.4. Nu skulde
der være Danseøvelse nede i Kroen; men
han skulde nok holde sin Næse derfra.

20 ZakNiels.NT.2O . tage næsen til sig,
d. s. AndNx.FE.II.134. OrdbS.(sjæll.). jf.

:

det skulde have været min Fader . . No-
gen havde kommet til med det Forlan-
gende . . men see, om man ikke tog Næ-
sen i Agt. Grundtv.Snorre.I.193. || i talem.,

der angiver, at det let gaar den næsvise, nys-

gerrige galt. Hvem der har sin Næse alle-

vegne, faar den let i Klemme. Mau.7013.
VSO. Krist.0rdspr.230. jf.Feilb. \\ i udtr.,

30 der angiver, at man gerne vil have fat i,

har lyst til noget. *til andet stod hans Næse.
BeynikeFosz.(1747).46. Jeg har en Krog
i mit Klædeskab, som ellers er til et andet
Brug, den skal de ikke saå let faae Næ-
sen paa. Der sidder den gode Leander
og kukkelurer. Luxd.FS.81. stadig fulgte
han med paa den Maade, at han havde
Næsen ude efter Tidens aandelige Fæno-
mener. Schand.TF.I.30. især i udtr. spidse

40 sin næse efter ell. paa noget, se spidse,
det er ikke for din næse oZan., (nusj.)
det er ikke beregnet paa dig; aet faar du
intet af. Moth.Nl03. VSO. D&H. jf: hånd
har andet for sin næse end du (o: hans
kaar er bedre end dine). Moth.N103. VSO.
5.3) m. prægnant bet.: lugteevne, -sans;
vist egl. (jf. bet. 7; jæg.) om jagthundes evne
til at spore vildtet: Næsen— Hundens fine-
ste Organ— er ødelagt ved andre Sandsers

so Udvikling. Bogan.I.155. Mynderne, tavse
og uden Næse . . indhenter Ræven. smst.

166. Hunden kan . . heller ikke faa Øje
paa (agerhønen)^ men til Gengæld har den
noget, som i Jægersproget kaldes „Næse",
hvilket paa alminaelig Dansk vil sige
Lugtesans. Po^"/9i508.5. jf: denne Ro-
bespierre har en Næse som en Støver-
hund. ITawc/i.71J. i85. y m. h. t. personer,
især i forb. som h&y e en iinell.god næse,

60 have en god lugtesans; især overf. (ofte i

forb. m. for^; have evne til at opspore, op-
dage noget. Moth.N103. De have en god
Næse. Jeg troer min Siell de kan lugte
Guldet paa tusende ^kri^t. Skuesp.VII.153.
naar man har en fiin Næse . . saa lugter
man let Yiensigien.PAHeib.Sk.III.136. Jeg

IV. Rentrykt 2/„ 1933 11
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har en ganske fin Næse. Man narrer mig .

.

ikke saa let. Drachm.UB.160. have en ..

skarp Næse. S&B. D'Annunzio havde . .

en fin Næse for Dagens Moderetning, om-
trent som de store Dameskrædere har det.

Jørg.(BerlT'æ''lzl921.Aft.l.sp.2). jf. bet. 6.1

slutn.: *en blandet Duft |
Af Støv og Sved,

af Brændeviin og Bønder . . |
Som Adams

fine Næse lidt kun ynder. PaZM. 7.60. ogs.

uden attrib. adl: have næse (for noget).

De Gamle holdt af et Stykke Vildt, som
havde en Tanke; ikke som om de ingen
Næse havde, men . . fordi det var bedre,

at en sildigere Giest aad det Ankomne
(d: det angrebne), end at den slugne Vert
selv skulde fortære det Friske. JBaden.
Horatius.II.151. *her er Tyve! det jeg
lugter strax, | For jeg har Næse. Jffofei.

VI.312. „Har du set, at Sprit er avance-
ret 6 Procent?" — „Jeg hørte det i Syna-
gogen." — „Hvad gi' er du mig I Havde
vi beholdt, hvad vi købte den Gang,
Meyer — 1 De har dog ellers Næse." —
„Ingen har den bedre her paa Børsen."
Nathans.IM.25. en Digter, der baade har
Instinkt for Sagaens Aand og Næse for

det særlig ram-jyske iI)\iUen.PoU/2l925.

7.8P.3.

6) (især talespr.) i udtr., der angiver, at

man bliver narret, skuffet ell. irettesat, (om
tage om, ved næsen se u. bet. 10.5 og 9J.

6.1) (jf. u. bet. 3.3 og 4:.s) i forb. som faa (ell.

give) en lang næse (lign. udtr. i sv.og
ty.; vist til bet. 3.i ell. 3.8 slutn.) blive skuffet

(ell. skuffe en) i sine forhaabninger; blive
(ell. gøre) til nar; undertiden ogs. (jf. bet.

6.3) : give ell. faa en irettesættelse. Mau.II.
85. Hånd vil maa skee, locke mig til at

tale, men hånd skal faa en lang Næse.
lIolb.QW.y.5. jeg vil, at Herren skal lukke
Munden paa din Sladderhank og flye Dig
en lang Næse at løbe med. Lodde.(Skuesp.
IV.SOS). *da han (o: katten) i det samme
saae,

|
en Rotte lod han Muusen gaae

]

og graadig efter Rotten sprang, | men fik

en Næse vel saa lang. ThielosA.rier.il.36.

(han) lovede Folk baade Guld og grønne
Skove, og gav dem kun en lang Næse.
Grundtv.Saxo.1.249. saa har ovenikjøbet
Rivalen bragt Elskerinden baade Deres
Brev og Dem selv! .. han faaer rigtignok
en deilig lang Næse. H^eift.Poe^. 71.75. drive
af med . . en lang Næse. 750. Fleuron.J.5.
(l.br.) i flt.i *Men Næser de (o: tyskerne)
fik dog saa lange. Qrundtv.P8.VII.177. Nu
har de Godtfolk faaet reen Besked af vore
nye Ministre og ere sendte hjem med lange
Næser — en ringe Straf for Majestætsfor-
brydelse. Pa^M.iL./II.eO. 6.2) dreje en
en næse olgn. {ty. einem eine nase drehen;
jf. Næsedrejer samt dreje en, sætte en en
voksnæse fw. Voksnæse^ dreje en knap
(u. II. Knap 5.3J; af usikker oprindelse, maa-
ske til gøre (lang) næse ad u. bet.S.s) narre;
snyde; bedrage. Bobinson.T.Så. *I)e fleste

Folk jo intet læse;
|
Dem dreied let jeg

mangen Næse,
|
De spored ei, at de blev

snydt. Winth.II.144. en Lommeprokurator,
der veed at dreie Publikum en Næse.
Kierk.P.IV.33. *Korånen er en Bog,
der . . I just fordi vor Gransken det umu-
lige søger,

I

kan dreje os den allerefter-

trykkeligste ^æse. Drachm.VIII.289. (si.)

i flt.: *Sørensen kedes ved Tidens Vrøvl,
\

Og Tydskland ham Næser dreier. Folkets
io Nis8e.^^/6l860.15. \\ sætte en en næse

(paa), (nu sj.) d.s. *sin Gang han hur-
tig retter

|
Til Gassen og Cassererhullet,

hvor
I

Han Forbud gjør i faa men strenge
Ord

I
Mod al Tilbageholden af Billetter,

Hvorved en Næse Publicum man sætter.

At hver Billet ved Salget kom paa Bord,
^

Det kunde Publicum som Kjøber fordre.
PalM.(1909).II.427. D&H. jf.bet.6.3: den
Forvovenhed hånd bruger (i et angrebs-

20 skrift), at sette det gandske Europa en
Næse psia.. LTid.1735.206. 6.3) (vist dannet
til bet. 6.1-2, jf.: I, min gode Hr. Tasken-
spiller, der staar I med en Næse (o: I
blev narret). KomGrønneg.1.272. smst.III.88.

*„Skammeligt bleve narrede vi."
|
..— „Ret

jer' Næse mig gotieT.*'Heib.Poet.Y.270. smst.

VII.IOS; vistnok uden forb. m. bomh. ness.,

skam, vanære, ogs.: irettesættelse (Esp.235),
glda. nesæ, næsæ, skam, vanære (Kalk.III.

30 225), oldn. hneisa, bornh. nesa, beskæmme,
bebrejde, jy. nese, irettesætte, oldn. hneisa,

jf. u. II. næse) bebrejdelse (fra en overord-

net, foresat) for en begaaet fejl ell. forseelse;

irettesættelse; røffel, (ofte i forb. faa,
give en næsej. jeg fik en Næse . . fordi
jeg havde sat et Glas-Blekhorn ved et

Porcelains Sandhuus.T7«(;e^.ÆJi.5. Kongen
(har) giennem Cancelliet . . ladet mig give
en allernaadigst Næse, fordi jeg havde

40 sagt en Sandhed, som de, der skrev Næ-
sen, sige dagligt meget høiere og drøiere.

Rahb.(Thiele.E.97). *et Blad,
|
Som er fuldt

af Ondt og Had,
| Og som altid giver Næ-

ser. PLeib. Poet X. 210. FJHans. PS. 1. 450.
Professorer kompromitterede sig og fik

^1^ddser'*.VVed.(Studenterbogen.(1896).168).

7) (jf' u. bet. 5.3; 1. br. i alm. spr.) partiet

om næseborene hos visse støtre dyr (fx. aber,

heste, hunde); snude. Som et Smykke af

50 Guld i Næsen paa en So, saa er en dej-

lig Kvinde, som intet Skjøn har. Ords.ll.

22. en ung Han-Vindthund af guulrød
Farve med en sort Næse. Adr.^/il762.sp.l6.

*Hiorten brune, han løb i Skoven ind,
|

Han snøfted med sin Næse, han stilte sig

for Vind. Oehl.XXX.130. Kattene fik jo af

og til en „Slatt" Mælk . . Saa slikkede de
sig om j!^æsen''.FrGrundtv.LK.100. Den
ene Kalv røg ind ad Lemmen efter den

60 anden . . og de støder Næse sammen og
stanges. Fleuron.KO.37. jf. bet. 5.8: Saasnart
Hunden faaer noget Vildt i Næsen, glem-
mer han i Førstningen let sin Optugtelse i

Stuen, og vil fare paa. Blich.(1920).XVlII.
97. (have, lægge en) ring i næsen, se

Ring.
II

(sport.) om det forhold, at en hest i



165 Xæse Ifæse 166

væddeløb kun er et ganske lille stykke foran

sin nærmeste konkurrent, sejrer med en næse-

længde, jf. BerlTid.^VBl936.M.1.8pJ.

8) om (dele af) ting; især (jf.bet.2) om
fremspring, der har en vis lighed med en

næse (1), ell. om den forreste, spidse del

af forsk, genstande. 8.1) den forreste, til-

spidsede del af fodtøj (ofte adskilt fra selve

hovedstykket ved et ophøjet baand olgn.);

sko-, støvle-, træskonæse. Vandet.. løb

ind af Næsen paa Skoen og ud af Hælen.
HCAnd.V.27. Lædersko med rødslidte Næ-
ser. JPJac.1.57. Skomagb.8. (træskoen) var
revnet paa langs, og der var desuden et

stort Slidhul under ^æsen.Buchh.K.17.
S.2) ^ om forstavnen af et fartøj, for-
skibet paa et skib. (kaptajnen) gik slutte-

lig hen foran Stævnen (paa baaden) og
greb med den ene Haand fat om den jern-

beslagne Næse og gav med den anden
Haand Bougen et blidt Klask. Drachm.PV.
38. Ved Starten løb en af Havlitterne Næ-
sen mod Bolværket, da den skulde for-

lade Lystbaadehavnen. DagNyh.^/8l921.9.
ep.l.

II
især i udtr. som ligge paa næ-

sen, om skib: ligge forholdsvis dybt for;

være forlastet (I) (mods. ligge paa hælen,
se I. Hæl 4.6j. SøLex.(1808). et Skib med
hel Overbygning kommer „paa Næsen",
naar det lastes helt tulåt. Bardenfl.Søm.I.
31. ligge en Fod paa Næsen. Scheller.MarO.
i videre anv., om flyvemaskine: Det er i Al-
mindelighed ønskeligt, at Flyvemaskinen
har Tilbøjelighed til at gaa paa Næsen,
naar Motorens Omdrejningstal formind-
skes, og til at stige, naar Omdrejnings-
tallet forøges. ioy^i(i.i950.Ai554. 8.3) (især

^) om fremspringende, fastsiddende del af
forsk, redskaber, forlængelser, udløbere af
forsk. ting. For at Rørene (o: nedløbsrør

fra tagrender) ikke skulle glide ned, have
de paa Forsiden paaloddede Næser af Pla-
de, som hvile paa Rendestifternes Over-
kant. Gnudtzm.Husb.221. Den ikke benyt-
i;ede Skruekobling hænges . . ind over sin
egen Trækkrog, naar denne er forsynet
med en lille l^iæse. DSB.Matr.1.14. \\ om
spidsen af forsk, redskaber; fx. af en kile

(TeknMarO.), af et leblad (VSO.); (sj.) om
en hammers næb: Oehl.XXIX.223; (landbr.
ell. dial.) om den spidse del af plovskæret:
Adr.1761.214. Feilb. jf.: den Bonde (for-
tjener) ikke at eje Ploug eller Ager, som
lader sit Skjere løbe paa Næsen, eller,
som det kaldes, roder i Jorden. Fleischer.
AK.60.

II
(foræld.) om den øverste del af

hovedet paa ældre maskinhamre (stangjærns-
hamre). VSO.

\\ (jf. I. Hæl 4.1; snedk.) krumt
haandtag, gratet ned i en høvls forende, der
under arbejdet omfattes med venstre haand;
høvlenæse. Levin. Wagn.Tekn.497. Politi
E.Kosterbl.^Vil922.2.sp.2.

|| (jf. I. Hæl 4.2;

^, nu næppe br.) den forreste del af en
(gevær)kolbe. MilTeknO.140.

|j
(i^ell.bjergv.)

slaggedannelse ved „formene" (3.3) i en smelte-
ovn. VSO.

Il
(bygn.) lille fremspring ved den

ene side paa tegltagsten, v. hj. af hvilket de

kan hændes paa tagspærene. VareL.^759.
\\

(bygn.) t gotisk ornamentik: lille, tilspidset

fremspring paa underkanten af en buelinie,

opstaaet ved skæring af to krumme linier i en
vinkel. SaUXVIIl.331. 8.4) i forb. svensk
næse, (smed.) tang, hvis kæbers forreste del

sidder vinkelret paa kæbegrenene; næsetang
(1). VSO. Drachm.PV.22. 8.5) (geol.) m.h.t.

10 nøgne klinter: om ret stejle, fremspringende,
næseformede partier, mellem hvilke der fin-

des mere flade, tilbagetrukne fordybninger
(„fald"). Danmarks geol. Undersøgelse.2E.
Nr.l7.(1908).49. AchtonFrii8.DØ.I.269. 8.6)

(jf. Næse-baand, -stykke osv.; fagl.) det

krumme stykke af briller, der omslutter næ-
sen, (lorgnetter) med fast næse. KLunds-
gaard.BrillernesHistorie.(1913).35.

9) som betegnelse for individ. 9.1) som
20 personbetegnelse (jf. ssgr. som Bleg-,

Bred-, Flad-, Kartoffelnæse/ || ved optæl-

ling, mandtal, om hvert enkelt individ inden

for en større helhed: hoved (7.2); dels {jf. tilsva-

rende anv. af oldn. nef, æda. net (i nefgiald.

ScriptMin.1.24), samt Næseskat; foræld.)

m. h. t. ældre tiders kopskatter. Af gandske
Sverrige skulde for hver Næse aarligen

fives ham Penge. Suhm.Hist.L37. Grundtv.
norre.L.12. *„\eg kræver Skatten I" —

30 „Næseskatten 1" — „Frækt | med Øgenavn
I haane Kongens Skat I" . .

|
„Skal ikke

hver en Næse her i Danmark |
fra Bon-

dens indtil Jarlens, brak som spids | nu
bøde sine Markl" Arentzen. jKB". 85. dels

(spøg.) i forb. -pr. næse
,
pr. hoved; for hver.

I skal tappes inden I gaar. 5 Kr. pr. Næse.
OBenzon.ML.13.

|j
til bet. 5.8, om person med

skarp sporsans, fremsynethed (jf. Feilb.II.

715b ^^) ; især i forb. fine næser. Tops.IIL
40 230. De fine Næser i Rigsdagsverdenen

fik . . hurtigt Færten af, at han var en
af Fremtidens Mænd. EHenrichs.MF.L.23.
Hvis man tror, at ingen fine Næser havde
vejret denne Værdistigning iforvejen, gør
man sig skyldig i en Undervurdering af

vestjydsk Lugtesans. JacPaludan.F.66. 9.2)

som betegnelse for dyr; især i ssgr. som Bar-,
Blad-, Hestesko-, Kløverblads-, Lyrenæse
(om forsk, flagermusarter), Brednæse (om

50 en gruppe aber). Hvidnæse (om en delfin-

art). Langnæse (om bekkasin).
\\

(sj.) som
skældsord til en ko. „flyt dig lidt" — »naa,
din ^æsel*" Fleuron.K0.117.

\\ f Jf karpe-
fisken Chondrostoma nasus. Moth.Conv.N84.
VSO.

1 0) i faste forb. m. præp. (kun de vigtigste

anv. og forb. er medtaget).

10.1) efter præp. efter
|| (jf. bet.2.i) i udtr.,

der angiver, at man gaar lige frem, li^e ud,
60 fastholder sin bevægelsesretning ; især t udtr.

gaa efter ell. (nu alm.) gaa lige efter
næsen, gaa lige ud. Nu kan han gaae
efter Næsen; thi der er Doctor R.s Huus.
Hauch.III.il. MO. „Sig mig bare, hvor
jeg skal finde Krigen." — „Det er lige

efter Næsen. Du kan ikke tage fejl af

11*
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Lugten." LBruun. Tonen fra Himlen. (1915).

50. i videre anv., dels (jf. bet. 2.2; nu dial.)

som betegnelse for, at man gaar lige frem
uden at se sig for, gaar paa maa og faa,

handler taabeligt, ubetænksomt, gaar hen i

taaget: Moth.É103. *at faae Orgon til at

løbe efter Næsen, |
Var altid ubetalelig

V\sXseQV.ChrBorup.PM.383. *ofte, naar
man grant betragtet har dens (o: dødens)

Væsen, |
Man skulde sværge paa, den lo

reent gik efter Næsen, |
Som andre fieer,

|

Der gaae saa skiæveligen, som man seer.

Bagges.1.234. Blich.(1920).XV.117. Han
render efter Næsen. 750. Kri8t.0rdspr.230.

Feilb. jf.: føre Krig efter Næsen (o: til

ingen nytte). Holb.UlTl.7. dels (sj.) om selv-

stændig, maalbevidst optræden, i udtr.som:
Han havde en haardfør og djærv Sømands-
natur, der altid gik efter sin egen Næse.
FLaurids.S. VII.115. \\ trække (føre, le- 20

de) en (om) efter næsen, (egl.m.h.t.

kreatur; jf.ogs. ti. bet. 10.9; nu dial.) behandle
en, som man vil; faa til at gøre, hvad man
vil; ogs.: narre; bedrage. Det er en Mand,
imellem os at sige, som mand kand leede
om efter 'Næsen. KomGrønneg.I1.270. dend
u-betænksomme og let troende gemeene
Mand . . skulde føris omkring efter 'Næ-
sen. LTid.l 731.161. disse danske Rejsende,
der ikke vilde lade sig trække efter Næ- 30

sen. ThEw.En Slægts Historie. I. (1905). 101.
OrdbS.(8Jæll.).

10.2) i forb. m. præp. for; især til bet. 2
og 5, som betegnelse for, at noget findes ell.

anbringes ell. foregaar lige foran ens ansigt

(saa at man ikke kan undgaa at se (ell. lugte)

det), de skal sette røgelse for din næse
(1871: dit Ansigtj, og heelt offer paa dit

altere. 5Mo8.33.10(Chr.'VI). holde en no-
get for næsen olgn., billedl.: foreholde en 40

noget. *Til et Beviis derpaa han for min
Næse lagde | Een deel Sentencer af den
Bog, som Sehottel skrev. FrHorn.PM.112.
*Vi appellere kraftigt til Troens Vand hos
Læserne | Og holde Atheisterne Moralens
Ord for Næserne. Drac^m.D.^i. Aarbog f.

Bogvenner.1923.149. \\ det ligger lige for
din næse olgn., især som bebrejdelse titen
person for, at han ikke ser sig for, ikke kan
indse, hvad der er selvindlysende. Moth.N 50

104. Fortsæt De Deres Vei, Herr Ridder 1

der ligger lige for Næsen af dem. Biehl.
DQ.II.14. Umiddelbart existere de Gjer-
ninger, af hvilke jeg vil bevise (guds) Til-
værelse, slet ikke. Eller ligger det maa-
skee ligefor Næsen at see Viisdommen i

Naturen, Godheden, eller Viisdommen i

Styrelsen? Kierk.IV.209. Nu har jeg i 4
Timer søgt efter mit latinske Lexicon —
endelig finder jeg det liggende lige for 60

Næsen af mig. FritzJurg.nr. 44. der her-
sker hverken Tvivl eller Uenighed om
dette Spørgsmaal. Det ligger os jo lige
for Næsen. Enhver kan jo undersøge det,

hvad Dag det behager ham. Thor8en.Afh.
111.128.

Il
i udtr., der betegner ringeagt,

trods, haan. „jeg tør hindre det (o: krigs-

toget).^ — „I hindre det?" — „Ja for jer
'Næse.'* Holb.Ul.1.9. vi har slaaet Leir og
bygget et Skandseværk ligefor hans Næse.
Hauch.DY.III.95. slaa knep, knips for
ens næse, se LKnep 3.2, LKnips 2. trods
for din næsel (nu næppe br.) hvad du
saa end siger; jeg ænser dig ikke. trotz for
din Næsse, det skal aldrig i ævighed skee.
KomGrønneg.1.213. det skal ikke vare læn-
ge, inden jeg skal gifte jer sammen, Trods
for deres Næse.Luxd.FS.19. slaa døren
i for næsen af en olgn., ogs. overf.: vise

en bort, afvise en paa en haanlig, brutal
maade. han slog ikke Porten i for Næ-
sen Rf ham. Ew.(1914).IV.55. „Og om han
kommer og vil tale med mig?" — „Slaae
Døren i for Næsen paa ham." Syngesp.lV7.
36. Heib.Foet.X.215. Schand.O.II.365.

\\

tage noget bort eW. væk for ens næse,
bemægtige sig noget, som en anden ejer, ell.

især: som en anden allerede troede sig i be-

siddelse af ell. var i berettiget forventning
om. *Hand satte med Ørnen (o: et skib)

ad Fiinden igien,
| Og nap ham Tu Skibe

for 'Næsen. Sort.HS.F2r. Veed I vel, at
det lader ilde, saaledes at tage Folk deres
Kierester bort for Næsen? Skuesp.'V.l 92.
Da de naaede ind til Byen, strømmede
Regnen ned. Felix skyndte sig at tage
en Drosehke for Næsen af en fortvivlet
Fami\iefsLdeT.Tops.II.106. man kan vel
ikke tage 60 Millioner Dollars væk for
Næsen af Folk uden at meddele dem det.

ERode.JP.133. \\ holde sig for næsen,
se bet. 5.1. || det er ikke for din næse,
se bet. 5.2.

10.3) i forb. m. præp. forbi, i udtr. som
gaa ens næse forbi, gaa forbi en lige

foran ham. jeg har en heel Vegter-Mun-
dering her ved Haanden, som du kand
føre dig udi og saaledes gaae lige Jacobs
Næse forbi, uden (han) skal kiænde dig.

Holb.llJ.V.9.
II

især til forbi 3, som beteg-

nelse for, at man gaar glip af noget, at man
bliver tilsidesat ell. skuffet i sine forventnin-
ger. Moth.N103. Hvilken Kummer for et
ungt Menneske at maatte lade slig en
Glæde . . gaae sin Næse forbi. Oehl.Øen.
(1824).IL310. Heib.Poet.X.231(se u. forbi

3;. Kierk.VI.68. JVJens.HF.148.
10.4) efter præp. i, især til bet. 2, i udtr.,

der angiver, at man har noget lige for sig,

at noget kommer lige mod en (om have ben
i næsen, bide sig i næsen se L Ben
2.2, Lbide l.i^. en stivfrossen Storm fra

Nordost bed i vore Næser og Fingre.
Bredahl.LO.4. Feilb.II.715b^\ have vin-
den lige i næsen ol^n., (jf. Næseyinå)
have vinden lige imod sig. Moth.N103. VSO.
jf. bet. 8.2 : Vinden lige i Næsen. Scheller.

MarO.
II
gaa en lige op i næsen, (nu

dial.) gaa ind paa livet af en; især: trænge
sig ind paa, være nærgaaende mod en. Moth,
K103. *Jeg haanes ved at gaae de store

Folk i næsen, | At Dyrke Lykken i vort
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Hof er ei mit Yæsen.Wo7'm.Sat.l5. VSO.
KristJyF.VlI.117. jf.: Jeg skjøtter ikke
om at være lige i naésen af nam. sa.Ordspr.

594. løbe nissen i næsen, se I.Nisse 1.

II
sige en noget i (lige op i.D&H.) hans

næse, (nu si.) sige en noget ubehageligt

rent ud; meddele en sin usminkede mening
om hans opførsel, det er sandt, det var et

Carnaliøsk Stycke giort af Venus, det torde
jeg siige hende i hendes Næse. Holb.Ul.1.2.

Jeg var . . saa dristig i Dag, at jeg sagde
General Holophernes det samme liige i

hans ^æse.sa.Ul.11.9. sa.Vgs.(1731).n.ll.

Il
kaste en noget i næsen olgn., (nu næppe

or.) egl.: kaste noget lige i ansigtet paa en;

især: bebrejde, foreholde en noget; lade en
høre for noget, kast disse Penge i Næsen
paa denne Slyngel. Holb.Abrac.II.4. (en

kone) som hverken skal kaste mig Hen-
des Midler eller Afkom i Næsen, men
være mig underdanig. KomGrønneg.II.106.
Han river Regningen i Stykker, og ka-
ster den i Næsen paa Kræmmeren. Skuesp.

V.152. (forfattet-en maatte) lade en Tryk-
feil kaste sig i Næsen som en Glemsom-
hed. J5ie;iZ.D(^JI048. VSO. talem.: man
skal ikke spise kirsebær med de store,

man faar let stenene i næsen, se Kirse-
bær 1.

II
rive (dial. vride. Krist.Ordspr.

229. Thuborg.HK.6. sa.KV.47. Feilb.) en
noget i 'næsen {ænyd. vrie, ride i næsen,
ty. in (unter) die nase reiben; vel egl.:

gnide en om næsen med noget; jf.ndf. 1.59)

bebrejde en noget; lade en høre for noget.

Moth.N104. Rahb.Tilsk.1795.319. jeg kunde
lege med enhver rent klædt Dreng uden
at frygte for, at det blev revet mig i Næ-
sen, at jeg gjorde mig gemen med Gade-
drenge. Sc/iawd.O.L 75. „hver Gang han (vil)

gøre sig til af sin Dyrebeskyttelsesvenlig-
hed, skal han faa de kuperede Heste re-
vet i Næsen . ." Formanden: „„Revet i

Næsen" er ikke noget passende Udtryk."
Rigsdagst.F.1921/22.8635. m.sa.bet.: Jeg
skal bare altid høre det (o : bebrejdelser for
min livsførelse), naar jeg kommer hjem.
Det skal blot altid fejes op i Næsen
paa mig. Bønnelycke.MM.69. De mener, at
man altid faar det (o: et skriftsted) stuk-
ket i 'Næsen.ASteenbuch.TreFortællinger.
(1885).234. Sganarel.IlI.27. (jeg havde
ikke) arbejdet saa ihærdigt og alvorligt,
som jeg burde, hvad ogsaa Kritiken . .

havde stukket mig i ^ddsen. Reumert.LT.
1.214.

II (jf. bet. h) m. h. t. den virkning, no-
get har paa ens lugteorganer, det stikker
en i Næsen (o: vækker lyst, attraa). D&H.
næsten kun om ubehagelig paavirkning, om
hvad der irriterer, ærgrer en: 'rive en i

næsen, (jf. ovf. 1. 29) irritere ens lugte-

organer; ogs. i billedl. udtr. for at ærgre, ir-

ritere en. Lugten af dig skal rive Her-
tugen saadan i Næsen, saa Vandet skal
rende ham ud af begge Øjnene. Hostr.DD.
152. Blaum.AIl.220. Røgen af Tørv . .

rev hende i Næsen. Andi^^x.M.18. staa en
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i næsen, (nu sj.) d. s.; især i billedl. anv.

Moth.N105. om der er kun en Donat udi
et Huus, saa staar den mig strax i Næsen.
Holb.Tyb.III.5. den Bonde, der havde
staaet nam værst i Næse maatte . . bøde
med Livet. Grundtv.DV.1.146. jf.: de An-
dre . . er i Vane med at staae Høvdin-
gerne i Næse, og viger dem ikke et Straas-

breå. sa.Snorre.lI.56. en brand i næsen,
io se I. Brand 5.i. (staa en) som peber ell.

sennep i næsen, se Peber, Sennep.
||

i

forb. putte i næsen; især m. nægtelse:

ikke være til at putte i næsen, ikke

være at foragte; ikke være til at kimse ad.

Krist.Ordspr.230. JacPaludan.F.38. „Hvad
mener De, om jeg nu her paa Stedet skar
Halsen over paa Dem? Jeg er tre Gange
saa stærk som De." — „Man skulde ikke
sige daarlige Vittigheder; en gammel Sol-

20 dat er ikke til at putte i Næsen." Spiel-

hagen. Hammer og Ambolt. I. (overs. 1928-30).
265. (sj.) i anden anv.: Den (o: en røffel)

kan jeg putte i Næsen. BDodt.Rideknægten.
(1859).264. (jf. putte i lommen u. Lomme
sp.ll72^).

10.5) efter præp. om (jf. bleg, grøn om
næsen u. bet. 3.i slutn.) ||t tage en om
næsen, d. s. s. tage en ved næsen (se u.

bet.l0.9).Moth.N105. Falst.Ovid.46.
\\ f tage

30 sig selv om næsen (ænyd. d. s.; af usik-

ker oprindelse; jf. u. bet. 10.9) prøve sig selv,

før man dømmer andre; gribe i sin egen
barm. Mau.ll.85. Moth.N105. *Hvo haver
sat Jer (o: satirikerne) til, at I skal andre
vrage?

|
I skal alleeneste jer selv om Næ-

sen tsige.FrHom.PM.70.\\ vifte en om
næsen med noget, se vifte (jf. bet. 10.8j.

10.6) efter præp. over, i udtr., der egl. be-

tegner et slag i ansigtet (jf. faa paa snu-
40 den, tuden u. Snude, Tudj; derefter en

røffel, afvisning, bide (Moth.N102. VSO.
S&B. OrdbS.(sjæll.). jf. ogs. 1. bide 2), fare
(Moth.N103. VSO.), hugge fse L hugge
5.1j en over næsen, give et hvast, af-
fejende svar. nu især i forb. som faa ell.

give (S&B.) over næsen, jeg (hører)

først, om det er Sludder, og finder jeg
det, faaer han En over Næsen. HCAna.
Breve.1.267. han fortjente een over Næ-

so sen. EChri8tians.Joppe.(1889).223.

10.7) efter præp. paa || falde ell. gaa paa
næsen, se bet 2.2 (og S.2). løbe paa næ-
sen olgn., (nu næppe br.) egl.: gaa og falde
over sine egne ben; især: bestandig være druk-
ken; stadig have en rus. Leth.(1800). VSO.
jf. : *Ak I forskaan mig store Væsen | For
alt Smaat og Pøbeltant,

|
For alt lurvet

Rendpaanæsen
I
Knurr ogSurrsomher

jeg isLnåt.0GFBagge.Livsbilleder.(1836).52.
60 ligge paa næsen, se bet. 8.2.\\iudtr., der

angiver, at man behandler en haanlig, hol-

der en for nar. sætte en briller paa
næsen (o: narre, føre bag lyset), se Brille

1.1. slaa døren i paa ens næse, (l.br.)

d. s. 8. slaa døren i for ens næse (se u. bet.

10.2^. Tandr.Kl.60. Det var som at vise
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en sulten . . Stakkel et herligt dækket
Bord og saa slaa Døren i paa Næsen af

ham. Ingeb. Thorup.Hvo som bliver i Kærlig-

hed—.(1924).179. knep, knips paa næ-
sen, kneppe, knipse en paa næsen,
se I. Knep 3.8, I. Knips 3 osv. spille en
paa næsen {ænyd. lege, spille paa næ-
sen; lign. udtr. i sv., eng.) have en til bed-

ste; drive gæk med; holde for nar; ogs.: være
nærgaaende mod (jf. D&H.). de allerfor- lo

agteligste Nationer begyndte nu at spille

de Romere paa Næsen besynderlig udi
Vesten, hvor de icke alleene toge bort
den eene Province effter dend anden,
men endogsaa erobrede, og udplyndrede
dend StadRom selv.EolbJntr.1.161. Graah.
PT 1.156. Man tror, at saadan en lille, fat-

tig Jøde som Simon Levi kan man spille

paa Næsen. Gold8chm.VII.624. vi have la-

det Tydskerne spille os saaledes paa Næ- 20

sen, at Krigen nu staaer for Døren. ^oZ-
UetsNisse.'^^1x1861.6. jeg er gammel og er-

faren; jeg kender nok jeres lumskerier . .

Mig spiller I ikke sådan på næsen. NMøll
H.140. jf.: Fluerne .. spiller os paa Næ-
sen. Grundtv.BrS.112. *Solen . .

|
spiller

paa Næsen de mægtige Mænd. OBenzon.
FrieIIænder.(1908).153. sidde en paanæ-
sen, (egl. vel om flue olgn.; nu næppe br.)

behandle haanligt; irritere; plage.Moth.N105. 30

VSO. jf. : *Søvnen sætter sig paa Anders
Styr-mands Næse.Holb.Paars.261. || rynke
paa næsen olgn., se 6e<. 3.3.

||
jydsk paa

næsen, se II. Jydsk 2.

10.8) efter præp. under; i udtr. som et

slik under næsen (o: et kys), se Slik.

vifte en under næsen, se vifte (jf.u.
bet. 10.5;.

!0.9) efter præp. ved; især (jf. bet. 6) i

udtr., der betegner, at man behandler en 40

efter forgodtbefindende ell. narrer, bedrager

enjl føre, lede (sj. dreje. Jacobi.(Skuesp.
IV.242)), ell. (nu især) trække(om)ved
næsen, d.s.s. trække efter næsen (se u.

bet. 10.1^. de Studenstruper er ikke af det
slags Folk, som lår dem trække ved Næ-
sen, de veed anderledes, hvad Pengene
duer til. Eolb.llJ.II.5. De saa kaldne De-
magogi eller Oratores kunde føre Indbyg-
gerne (i Athen) om ved Næsen. sa.Ep.III. 50

237. *0g Skaml at andre os ved Næsen
saadan leder. Prahl.ST.IIL89. *Troer du
at trække mig frem og tilbage

|
Ved Næ-

sen, eftersom dit Lune byder? Oehll.181.
*et fint Intrigespil,

|
der ved Næsen træk-

ker Daarer
| snildelig, hvorhen den vil.

Schand.SD.77. Gjel.GL.70. || tage ved
næsen (lign. udtr. i sv., eng., ty., fr., jf.
lat. naso ducere; vel egl. m. h. t. kreatur, der
ledes ved et reb; sml. tage om næsen u. 60

bet. 10.5) bedrage; narre; snyde, en gam-
mel Hanrey, som lod sig tage ved Næsen
af sin Kone. IIolb.LSk.1.3. Stampe. ¥1.229.
*(man) smidsker til sin Tjenestepige,

| Og
tages af hende ved Næsen fat, | Mens
man skjuler for Konen Dit og Dat. Heib.

Poet.X.244. Geistligheden (har) taget Sta-
ten ved Næsen, faaet den indbildt, at her
var Noget for Staten at gjøre. Kierk.XIY,
124. (handelen) bestod i at lyve . . bedrage
og altid at søge at tage Folk ved Næsen.
VVed.BB.198. jf.: (han) hittede paa et

Kneb, hvormed han haabede at kunne
tage Loven ved Næsen, og følge sin Lyst
i Smug. Grundtv. Saxo.I1.219. ogs. (dagl.y

spøg.): barbere, han . . vilde klø „Balber-
svenden**, saa han aldrig nogensinde mere
skulde tage sine Medkristne ved Næsen.
Schand.AÉ.83. jeg skal hen og tages ved
næsen

\
sml.Bagges.V.272. ||tagesigselv

ved næsen, dels (sj.): narre, bedrage sig

selv. det ansaae kloge Folk i gamle Dage
for den største Skam, at tage sig selv
ved Næsen og hildes i sine egne Garn.
Grundtv.Saxo.1.231. dels (nu dial.): d. s. s,

tage sig selv om næsen (se u. bet. 10.5^.

VSO. Feilb. OrdbS.(Fyn). jf.Bagges.V.268.
II. næse, v. ['næ'sa] -ede ell. (nu dial.)

-te (VSO. Feilb.). vbs. -ning (i bet. 2: Jesp.

MFon.^51). {ænyd. opnæse, løfte næsen i

vejret; til I. Næse; jf. sv. nåssja, snuse til,

(dial.) stikke næsen frem, sv. og no. dial.f

isl. nasa, lugte (til), ty. nåseln, snøvle, (dial.)

snøftCf nasen, forsyne med næse; sml. eng.

nose, snuse (til); t dial. i bet. 4 sammen-
faldet m. et andet ord: bornh. nesa, skamme
ud, bebrejde (Esp.235), jy. nese (MDL.377,
Feilb.II.683), hallandsk nåjsa (Rietz.472),

oldn. hneisa (se u. I. Næse 6.3J, jf. dog (til

I. Næsej t næse, knibe i næsen (Moth.
N109), nt. afnesen, dreje en næse, affærdige)

1) (nu ikke i rigsspr.; jf.: „Bruges (i forb,

næse op^ endnu jævnligen i Jylland.*
VSO.IV.0164) til I. Næse 3.2: sætte næsen
i vejret; kro sig. Moth.N109.^ især i forb.

næse op, dels: komme paa benene igen
(Moth.N109), dels (i forb. kunne næse op
medj; kunne hamle op med; kunne begaa
sig med (jf. II. nyse 2). Der kan Ingen
næse op med dem (0: de overser enhver).

VS0.IV.N25. 'smst.0164. 2) (jf. næset 2;

fon., 1. br.) til I. Næse 4.i: udtale (en lyd)

med næsevejen aaben, gennem næsen; na-
salere. Jesp.MFon.^dl. 3) (1. br. i rigsspr.)

til I. Næse 5.2: gaa og snuse; især: vise
nysgerrighed; stikke sin næse alle

vegne; ogs.: vimse frem og tilbage, (navn-
lig i forb. m. adv. ell. præp.-led). Kvindens
mest forbavsende Evne, at lytte, at være
med Øret og Sjælen allevegne og erfare
alt hvad der ligger i Luften, den havde
hun i en forbavsende Grad . . Og saa næ-
sede hun da ud og ind. JVJens.C.322. Den
unge Ræv næsede sig Vej langs Furen,
gennem Affaldet. Scoville. VildtBlod.(overs.

1924).165. Esp.458. Feilb. Kværnd. OrdbS.
(sjæll.,loll.-falstersk). 4) give en næse (I.6.3)

;

reprimandere; ogs.: afvise. *hvad Hr.
Fiscalen belanger,

|
burde vedbørlig han

næses for slig Occasion. Drac^m.PT. ^i.

SophClauss.D.39. || især (talespr.) i forb.

næse af. ZakNiels.NT.44. JVJens.P.66.
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Hvad er der i Grunden hændt mig? Et
Pigebarn paa Gaden har Næset mig af.

Det har jeg for min Nævenyttighed. Bøn-
nelycke.Asfatten8Sanoe.(1918).168. mange
Gange har det glædet mig, naar De „næ-
ser" de mest urimelige Spørgsmaal af efter

Fortjeneste. VoreDamer}lhl923.50.8p.3. 5) i

forb. som stsia. næset op mod {efterlign,

brug af eng. nose; sj.) staa ganske tæt op
ad. alle staar de (o: engelske carol-singers)

helt næset op mod Døren, og ved Enden
af hvert Vers giver de et lille Bank med
BørhammeTen.BerlTid.^*/iil92?.Aft.4.8p.2.

iiæ»e-r, i ssgr. (uden for ssg. næsvis nu
1. br. i rigsspr.: Næs-, se u. næse-grus, -horn,

-sø. t Nas-, se u. Næsehorn, f Næsen-, se

u. Næsestyver, (sj.) Næsse-, se u. Næse-
hagej. til I. Næse (især i bet. 1 og

^J\\ af
de mange ssgr. kan, foruden de ndf. an-

førte, nævnes en del, især til anat. ell. med.
spr. hørende, som: Næse-bandage, -bind,

-blodaare, -byld, -del, -flade, -halvdel,

-hud, -knogle, -lidelse, -nerve, -onde, -ope-
ration, -parti, -pulsaare, -region, -side,

-slimhinde, -sonde, -sygdpm, -syfilis, -tu-

berkulose, -udskylning, -aabning, en.

(anat.) aabning, der fører ind til næsehu-
len ; dels (jf. -indskæring^ om den forreste

aabning i ansigtets skelet mellem næseben og
overkæbe. SaUXI.788. BerlTid.^^UWSS.M.
O.sp.l. dels om de indre næsebor (Choanæ).
SaUXI.788. i sa. bet.: de bageste Næse-
Sia.hmngeT.HKrabbe.EestensAnatomi.(1885).
237.

II
(sj.) om indgangen fra svælget til

næsesvælgrummet. Jesp.MFon.H9. -abe,
en. [7] (zool.) østaben kahau, hvis næse (hos
gi. hanner) bliver særdeles lang; Nasalis
larvatus. Sal.lL143. BøvP.II.39. -alk,
en. [7] \ hornalk; Cerorhina monocerata.
Sall.549. -baand, et. 1) [7] (jf. -rem;
vet. ell. rid.) baand, rem, jærnstykke (i en
hests hovedtøj), der ligger tværs over he-

stens næse. ESelskNyeSkr.V.211. LandbO.
11.669.

II
(landbr.) om tilsvarende del af

grime til kvæg. FortNut.IX.112. Feilb.
\\

t kapsun (1). (Kalk.III.261). Moth.N106.
2). [8.3] (jf. -bøjle; ^, foræld.) muleblik.
MilTeknO. -ben, et. (især anat.) om (hver

af) de to i forlængelse af pandebenet lig-

gende knogler, der bærer næsen (Ossa na-
salia); ogs. om tilsvarende knogle hos dyr
(HKrabbe.EestensAnatomi.(1885).18); uden
for fagspr. kun i ent., om disse knogler som
helhed og undertiden ogs. om deres brusk-
agtige forlængelse. Moth.Nl06. Anat.(1840).
1.139. En stor stærk Karl havde mal-
trakteret sin Rival, og den Overvundne
var sunket om paa Gulvet med ituslaaet
l^disében.Drachm.UB.207. i højere grad
end hos nogen anden race er . . næse-
benene reducerede. KBirket-Smith.Eskimo-
erne.(1927).42.

|| f om den benplade, dannet
af plovskær- og sibenet, der udgør den øverste
del af næseskillevæggen (Septum nasi). Moth.
N106. NTreschow. Anthropologie. (1803). 45.
-bjørn, en. [7] (zool.) halvbjørn af slæg-

ten Nasua (med meget lang snude). Brehm.
Patted.326. BøvP.111.41. -blad, et. [7]

(zool.) bladlignende hudfold paa snuden af
visse flagermus (bladnæser). LUtken.Dyr.^48.
SaUV111.213. -blod, et ell. (nu kun dial.)

en (Prahl.AH.III.7. Apot.(1791).384. Esp.
243). [4.1] blødning fra næsens blodkar; næse-
bløaning. (oftest uden art., især i forb. som
faa næseblod;. Moih.N107. Det er kun

10 nogle ubetydelige Contusioner — Det me-
ste var NæseBlod. Ew.(1914).IV.58. Sam-
me Forfatter har . . ved Viin-Geist lyk-
kelig stillet et sterk Næse - Blod. X Tic?.

1762.266. jeg fik Næseblod og løb bort
med Tørklædet for Næsen. Ing.EF.III.28.
Panum.497. Skolebørn der sloges til Næ-
seblod om „Højre" og „Venstre" og Estrup
og Hørup. Bergstedt.UK.15.\\ ogs. om det ud-
strømmende blod. Han har ladet sit Næse-

20 blod dryppe rundt paa hele Forstuegul-
vet, i Stedet for at bruge sit Lommetør-
klæde. JafeJfww.GrP.^S. -bladen, en. [4.i]

{ænyd. d.s., jf. bornh. nåseblo, f.; nu sj.)

d. s. s. -blødning. Næsebløen stilles med
Rosen-Æåike.UnderretningomPræservation
imodPesten.(l 709).31. NTreschow.Anthropo-
logie. (1803). 46. MO.(u. Næseblod;, jf.:
hvorledes (den syges) Vand, Stoelgang .

.

Næsebløden etc. har sin AigSing.LTid.1739.
30 509. -bledning:, en. [4.i] (jf. -h\oå; med.).

HFangel. Homøopathiske Forsøg. (1835). 101.
ToreSygd.III.15. -bogstav, et. [4.2] (fon.,

foræld.) d.s. s. -lyål. Rask.Retskr.77. Kaper.
-bor, et. (nu ikke i rigsspr. -bore. Pflug.
DP.395. dette ene Næseborre, smst.473.

jf. bornh. naseborra, f. Esp.243). flt. d. s.

ell. (sj.) -bore (Holb.MpS.274. ThomLa.AE.
234) ell. (nu sj.) -borer (Holb.Ep.IlI.29.
Prahl.BJ.30. Blich.(1920)1.56. Kierk.III.

40 200. JakHans.D.5. j/".Næ s e b o r r e r. LTid.
1732.672. vAph.(1772).II[. »næse-burrer.
BDiderichsøn. Friderichs-Berg. (1 705). Cl r).

{ænyd. d. s., fk. og intk. (flt. -bor, -bore,
-bofer^, glda. (dat. ent.) næsæ boræ (Harp.
Kr.98. jf. æda. næsæ røf . smst), (flt.) næse-
bore (Thott2'>8.109^.315^), -borer (Fragm.
95. Thott4''553.124^) , sv. nasborr, m. f/sv.

næsabora, -bura, f., -borar, m. pi.), no.

nesebor, n., no. dial. nasebora, f., sen. oldn.

sonasabora, f. (Anoldlcel.medicalmiscellany.
(Oslo.l931).296); om 2. led se H.Bor, I. Bore)
1) (jf. -hul^ om (hver af) de to aabninger
paa næsens nedadvendende flade, der fører
ind til næsehulen (de ydre næsebor, Nares
externæ); ogs. om tilsvarende aabninger hos

dyr. Job.41.11. Jeg troer at om man syede
Munden til paa ham, saa lærde han sig

at tale med Næseborene. Holb.GW.(1724j.
4sc. det Næsebor, som bløder. Apot.(1791).

60 384. Anat.(1840).1.41. HKrabbe. Hestens
Anatomi.(1885).237.Jesp.MFon.^50.\\spne
næseborene op ell. ud olgn., se spile

(op-, udspile).
II (1. br.) uegl., i talem. olgn.

den rige Fabrikant . . har spekuleret med
det rigtige Næseboer (d: har haft en fin

næse). EChristians.F.210. stinke i næse-
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borene, se stinke.
|) (1. hr.) om de til en

tværspalte (hlæsehullet) sammensmeltede næse-

bor hos tandhvalerne. Scheller.MarO. I|
de b a -

geste(Sal.^XX.219) ell. indre næsebor,
(if.u.'a.a,hmng; anat.) næsegangenes udmun-
dinger i næsesvælgrummet (Choanæ). D&H.
VoreSygd.1.89. 2) overf.,spec.Øom de to aab-

ninger i en dampmaskines gliderkasse^ ind

til cylinderens dampkanaler. S&B. Wagn.
Tekn.lS9.

\\ ^ „de nederste Udskæringer
i Skibspompen, der suge Vandet." CollO.

I. -bremse, en. [7] (zool.) især i flt, om
bremser, hvis larver snylter i næsen og pan-
dehulen hos forsk, pattedyr. Spdrck.ND.
189. faarets næsebremse, faarebremse,

Oestrus ovis. Boas.Zool.'^365. II. -bremse,
en. [7] (jf. -jærn 1; landbr., vet., nu næppe
br.) kapsun, bremse (II.l) til heste, -brems:
vAph.(1764). YSO. -brille, en. (^i/". -klem-
mer^ især i flt, om en slags gammeldags bril-

ler uden stænger ("„som Almuesfolk bruge,
modsat Stangbriller."JCevin.j;o^s. (nu næppe
br. i rigsspr.) om briller i al alm. Tolderl.

H.12. (han tegner) med sit Sortkridt en
Ugle, et Lys og en NæsebrUle. Drac/im.
V1.85. S&B. (han) tog Næsebrillerne af.

Rist.J.187. Feilb. -brask, en ell. (nu ikke

i rigsspr.) et ( Viborg.HY.33). (især anat.)

om den forreste, bruskede del af næseskille-

væggen (Septum cartilagineum); ogs. om til-

svarende bruskplade hos dyr. Anat.(1840).
11.325. En Knokkel gennem Næsebrusken
hørte til de Prydelser alle kunde anskaffe
sig.JVJens.Br.l69. Jeg har set ham hol-

de en urolig Hingst i Næsebrusken, sa.

(BerlTid.^yiil925.Sønd.6.sp.5). -byld, en.

(1. br.) byld paa ell. i næsen; tidligere spec.

om polypper i næsen (jf. -polyp^. Moth.
mor. Lægen.IV.144. VSO. MO. -bejle,
en. [8.3] (jf. -baand 2) ^ d. s. s. Muleblik.
MilTeknO. Scheller.MarO. -dannelse,
en. (med.) plastisk operation olgn., hvorved
man tilsigter at forbedre næsens form (fx.
ved paasyning af hudlapper); rinoplastik.

S&B. SaVXiX.231. -difteri, en. (med.)
form for difteri, der har sit sæde i næsen.
VoreSygd.II.74. -cyærT, adj.[^.'2\{ænyd.

d. s., glda. næsæ diærff (jf. PLaale.II.114f.);
fsv. næsad(i)ærv; j/. næsvis; nu kun arkais.

(jf. Rubow.SP.ll) og i foræld, ordspr. (Mau.
7020), if Junges optegnelser (VSO. OrdbS.)
ogs. i nordsjæll.) fræk; dristig; næsvis. Moth.
N107. *Du (o: Palnatoke) est saa næse-
diærv, som hidindtil.

| Dit Eventyr har
endnu ei formaaet

| At knække Dristig-
heden. Oehl.IV.17. -donche, en. [4](med.)
udskylning af næsen. Panum.498. -draabe,
en. [4.3] (jf. -dryp; 1. br.) draabe slim fra
næsen. vAph.(1759). Hanne tabte en Næse-
draabe i sin RsiSinå. ErlKrist.S.24. -dre-
jer, en. (jf. dreje en næse u. I. Næse 6.2;

sj.) person ell. forhold, som narrer ell. for-
virrer en. Forbindelser, Conjunkturer, og
flere saadanne Menneskenes Næsedreiere
og Tankebestyrere giøre sort til hvidt, og
hvidt til sort. Tode.Mu8.247. -dryp, et

(D&H.) ell. en (Moth.N107. MO.l [4.8] (I
br. i rigsspr. -drip, en. TroelsL.ÉS.II.143.— nu næppe br. -dryb, en. VSO.). (jf.
-draabe, -flaad; 1. br.) det, at næsen dryp-
per, løber; ogs.: draabe(r) af slim fra næ-
sen. Moth.N107. MO. (han) beskrev Kiich-
ler ynkelig arbeidende i et koldt Atelier
med . . et forfrossent Ansigt og stadigt
Næsedryp. 5CAwd.SL.50i. jf.: imod sligt

10 et Baal (o: digtekunstens flammehav) for-

slog (forOehlenschlåger)ChristisLn denFem-
tes Danske Lov (o: det juridiske studium)
som Slukningsmiddel ikke mere end en
Næsedrip Snus i Vesuv. TroelsL.BS.II.143.
-da^, en. [4.8] {ænyd. d. s., sv. nåsduk, mnt.
neseaok,/i<t/.nas(en)tuch; j/.-klud; nu dial.,

jf.: „Forældet.« VSO.) lommetørklæde. Moth.
N107. Qvindfolkene . . vifted ad ham med
deres Næseduge. Levin.Krigs-Fortællinger.

7Q(1848).36. Drachm.PV.49. Feilb. -dæk-
ker, en. (jf. -foder, -hus; foræld.) maske-
lignende dække, der i 17. aarh. undertiden
bares for at beskytte partiet om næsen; ca-

chenez. TroelsL.lV.108. -flaad, et. (ogs.

skrevet -flodj. [4.3] (med. ell. vet.) udflaad
fra næsen ved betændelsestilstande. Hesten
kan have Næseflod af mange forskiellige

Aarsager. Viborg.HY.34. purulent Næse-
flod ved Scarlatina. Ugeskr.f. Læger. 1927.

30 936.sp.2. -flig:, en.
(jf.

-fløj, -vig, -vingej
om (hver af) de to, lidt bevægelige dele af
næsespidsens sider, der dækker over næse-
borene (Alæ nasi). S&B. Hendes Næseflige
vibrerede. Buchh.TJH.123. -flej« en ell. (nu
næppe br.) et (Saxtorph.0.124). d. s. s. -flig;

undertiden ogs. om næsens sider (VSO. MO.).
vAph.(1764). om Næsefløien og Munden
syntes et ret behageligt Smiil at svæve.
Winth.IX.136. Blodet farvede hendes Kin-

40 der, hendes Øjenbryn skælvede. Næse-
fløjene udvidede sig. Drachm.T.246. Tidens
Kvinder.^yiil930.22. -flejte, en. (efter eng.

nose-flute) J** musikinstrument (fx. anv. i

jazz-orkestre), der blæses med næsen. PolitiE.

Kosterbl.^yiol923.2.sp.2. f -fo(de)r, et.

d. 8. s. -dækker. Moth.^N102. -forlæn-
Si:else, en. (anat.) d. s. s. -fortsættelse.

Anat.(1840).1.127. -fortsættelse, en.

(anat.) overkæbens opstigende gren, der ved
50 siden af næsen strækker sig helt op til øje-

hulen. Panum.507. -gang, en. (jf. -kanal,

-vej; anat.) om næsehulerne som forbindel-

sesgange mellem de ydre og indre næsebor;
spec. om de tre kanaler, hvori næsehulerne
deles af næsemuslingerne. Skjelderup.Anthr.
11.62. HKrabbe.HestensAnatomi.(1885).237.
den lyd der fremkommer, når man puster
stærkt gennem næsen for at rense næse-
gangene og sikre sig, at der er „luft* i

60 dem.Je8p.MFon.^70. -g^espon, en.(bogtr.)

om (hver af) to bogtrykkeriarbejdere (sæt-

tere), som paa arbejdsstedet staar lige over

for hinanden. SaUIX.650. -g:rns, adv. og
(se bet. 2) adj. [-jgru's] (nu sj. (jf.: „Alm.
næs-gruus.« iemw.^ næs-. Holb.Plut.V.U.
PraM.BJ.25. PAHeib.n.203. Hauch.V.377.
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jf. VSO. — 8j., som adv. -grust NatTid}^U
1921.M.e.sp.l). intk. i bet. 2 (sj.) -i (HBrix.
(NatTid.'^Vd931.M.11.8p.6)); hest. f. og flt.

i bet. 2 -e. {ænyd. næsgru og nøsegrus,
næssekrus, næsgru(e)s; til I. Næse 2.2 og

I. Grue ; jf. mavegrus og ænyd. hovedgrus,
lodret (Kalk.II.276)) 1) som adv., om stil-

ling ell. bevægelse: forover; med ansigtet

nedad; paa næsen; ofte i udtr. for ærbødig-

hed, ærefrygt; især i forb. somfalde, ligge
næsegrus. *Enhver sit Bane-Saar i Bryst
og Hierte fick.

|
Hver paa det Sted hånd

stoed man Næsegruus saae ialåe.Holb.

Mel. V.4. en Qvinde, der idelig ligger næse-
gruus i Kircken. sa.Z7SIf.Jr.i. han ligger
næsgrus ude i Gaarden og har tabt sit

Hoved (o: er dræbt). Hauch.V.377. (han)
brast i Graad og kastede sig næsegruus
i Græsset. Winth.VIII.266. han var fal-

den om, paa Gaden . . i et Krampeanfald,
saa han faldt, næsegrus, plat ned, ned j)aa

Stenbroen. Bang.SF.IO.
||

(sj.) om retning

for synet. Tilskueren (bliver staaende) ved
Foden af Bierget, stirrer næsgruus paa
en liden Flet. Jacobi.Luxd.18. *de fleste

gaae, som . . Dyrene, næsgruus, og . . løfte

aldrig Øiet | Mod Himlens Herlighed. -Boye.

WS.dS.
II

(sj.; især spøg.) om dyr ell. ting.

Cameele og andre Creaiture, som vare lagde
Næsegrus ned paa Bugen. LTid.1744.188.
Stolene staar endnu næsegrus ind mod
det cirkelrunde Bord for ikke at samle
Dug paa Sæderne. ThitJens.G.129.

||
(1. br.)

billedl., i udtr. for kritikløs beundring, ab-
solut underkastelse. (Gorres) kaster sig . .

næsegrus ned for den ene saliggørende
ls.2Ao\ske Kirke. Brandes.IV.210. dette Digt,
som Samtiden snart skulde beundre næse-
grus. sa.Volt.I.137. 2) som adj. 2.1) (sj.) om
ansigtet (legemets forside): hvilende mod jor-
den. Straks kaste de andre sig af deres
Heste, og med næsgruse Ansigter er-
kiendte ham for Konge. 0Guldb.VHJI.23.
Jacobi.Skr.62. 2.2) (jf bet. 1 slutn.; 1. br.;

ofte spøg.) om underkastelse ell. (navnlig)
beundring, hyldest: kritikløs; absolut; ube-
grænset. Den fornemme Dame hilses paa
sit Landgods af enhver Bonde eller Ar-
bejder . . der vil bede hende om Bistand
. . med næsegrus Falden til Fode. Bran-
des.X.332. en vammel og ganske næse-
grus Dyrkelse af selve (kongens) Person.
KBokkenh.DK.16.5. (børnene var) alle blindt
enige med Moderen i næsegrus Respekt
og Underdanighed for (faderen). JVJens.
HH.53. næsegrus Autoritetstro. Fi)a^Z..7P.
14. H om adfærd, ord, der er udtryk for un-
derdanighed, beundring. Tag ud af de 200
Aar et Jubilæum, et kongeligt Bryllup,
et kongeligt Indtog . . Vidunderlige næse-
gruse Ord stammer af Underdanighed paa
Folkets Læber. Hørup.II.197. Kvinden var
fiks, og Oda kendte Detlevs „næsegruse**
'B\ik.VBerg8trøm.M.84. -^ærde, et. (anat,
nu næppe br.) næsebrusk, -skillevæg. Briinnich.
Dyrene8Hist.I.(l 782).28. Abildg.(KSel8kNye

Skr.III.333). -haar, et. især i flt.: haar
paa ell. (navnlig) i næsen, i næseborene.
Moth.N107. D&H. -bage, en. 1) (med.)
instrument til udtagelse af fremmedlegemer
fra næsen. Kirurglnstr.63. 2) {jf. holl. neus-
haak; fagl.) hage, der ved hvalfangst hug-
ges fast i det dræbte dyrs snude. Roding.
VII.40. Næsse-: CPont.HR.25.
Wæse-horn, et. (nu 1. br. Næs-. Suhm.

io 11.69. Ra/f.(1784).522. JVJens.Aa.23. f
Nas-. Gram.Nucleus.1486. LTid.1744.551).

flt. d. s. ell. t -e (i bet. 1: vAph.Nath.V.527).
(sv. noshorning, ty. nashorn; overs, af lat.-

gr. rhinoceros, af gr. rhis, næse, og kéras,
horn) 1) (zool.) dyr afpattedyrslægten Rhino-
ceros, der lever i Indien og Afrika i flere

arter og paa næse- (og pande)ben har eet

ell. hos nogle arter to „horn", spidse fortyk-
kelser af overhuden, det Dyr Rhinoceros,

20 som paa Danske kunde kaidis Næse-Horn.
Pflug.DP.493. *Et Næshorn findes ej hos
os;

I
Man kalder det Rinoceros. A&c.l^.

BøvP.II.113. *Næshorn med en Bi paa
Hjernen | fører op en Jordskælv -Vals.

JVJens.Aa.23. || i sammenligning, fx. med
henblik paa dyrets tykke hud. alle'hans Paa-
stande prellede af paa mig som Kugler
paa et Næshorn (orig. 138: en Rhinocerosj.
Bergs.^PP.134. 2) (sj.) om næsehornets „horn".

30 de tykke Tremmer, bag hvilke Næsehor-
net stod . . Det lykkedes Dyret at faa revet
Hul i Presenningen med sit kolossale krum-
me Næsehorn. BerlTid.^^U1933.M.5.sp.4. 3)
(zool.) t næsehornsbille. EPont.Atlas.1.664.

Raff.(1784).127. VSO. Xæsehorns-, i

ssgr. (nu 1. br. Næsehorn-. LTid.1725.720.
S&B.). af Næsehorn 1. -bille, en. (jf.
-torbist og Næsehorn 3; zool.) billen Oryctes
nasicornis (hannen har et ret stort horn).

40 Brehm.Krybd.482. Spårck.ND.307. -fngl,
en. \ d. s. s. Hornfugl. LTid.1725.720.
Brehm.DL.UI3.161. -leguan, en. (jf.
-øgle; zool.) hornet (I.2) leguan, Metopoceras
cornutus. Brehm.DL.^li2.54.tvl. f -tor-
bist, en. (zool.) fZ. s. s. -bille. Cuvier.Dyr-
hist.II.169. -egle, en. d. s. s. -leguan.
Brehm.DL.Ul2.54.
Xæise-hal, et. (glda. næsseholl; nu

dial.) næsebor (1). En Hest som haver store
50 Næse-Huller, og store Øyen, er dristig.

HesteL. (1703). A3r. En meget nyttig Læge-
bog.^(1807). 6. VSO. Feilb. OrdbS.(sjæil.).

-hule, en (jf. -hulhed; anat.) det indre
hulrum i næsen, der ved næseskillevæggen
deles i to halvdele (Cavum nasi). NTreschow.
Anthropologie. (1803). 45. Liitken.Dyr.^263.
Panum.496. -hnlhed, en. (anat.) d. s.

Viborg écNeerq. HB. 51. Anat.(1840).1.161.
SaVXVIII.336. f -hns, et. d. s. s. -dæk-

60 ker. Moth.^N102. jf.: »Kom hid og hent
igien dit Skiæg og foeret Hue (0: om
bjørne7is afflaaede hovedhud)

j \ Et Næse-
Huus her er for dem, som haver Snue.
ReynikeFosz.(1747).76. -hytte, en. (som
overs, afoldn. nefbJ9rg; J/". L*Hytte 5 ; arkais.,

sj.) næseskærm paa hjælm. Grundtv.Snorre.

XV. Rentrykt 2/u 1933 12
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III.173. -indskæring:, en. [71 (vet) den
forreste adhning i ansigtets skelet ind til

næsehulen; næseaabning. ViborgécNeerg.HB.
10. HKrahbe. Hestens Anatomi. (1885). 18.

-Jærn, et. 1) [7] (nu næppe br.) d. s. s.

11. -bremse. Amberg. 2) [8.i] (dial.) jærn-
beslag paa næsen af træsko. Feilb. -kaka-
dne? en. [7] \ kakaduen Psittacus nasica,

hvis overnæb er forlænget med en lang spids.

Brehm.FL.380. BøvF.II.567. -kam, en.

1) (anat.) forhøjning, benkam, paa en af de

om næseaabningen ell. -hulen siddende knog-
ler, især paa overkæbebenet (Crista nasalis).

Saxtorph.0.127. HKrabbe.Hestens Anatomi.
(1885). 14. 2) (sj.) næseryg. AndNx.S.18.
-kanal, en. (anat.) d.s.s. -gang. Breds-

dorff. (Tidsskrift for Naturvidenskaberne. Y.
(1828). 192). Boas.Zool.^553. \\ spec. (nu
næppe br.) om taarekanalen. der munder ud
i næsen (Ductus nasolacrymalis). Skjelderup.
Anthr.II.62. -katarr9 en. (med. ell. vet.)

slimhindebetændelse i næsehulheden; især:

snue. Panum.498. LandbO.III.725. -kir-
tel, en. [7] (zool.) kirtel hos fugle (og visse

krybdyr), hvis afsondring holder næseslim-
hinden fugtig. Boas.ZooU 573. -kit, et.

(fagl). forlorne Næser . . laves af . . noget
særligt til dette Formaal fabrikeret ^æse-
iiit.VortEj.IVl.97. -klang, en. [4.2] (jf.
-lyd 2, -stemme, -tone; især fon.) nasalklang.
Je8p.MFon.^53. -klemmer, en ell. (nu
især) pi. (1. br. -klemme, en. Drachm.F.I.
70. Skjoldb.ML.71). (fi/. nasenklemmer;
efter fr. pincenez; j/. -brille samt Klemme-
brille; især gldgs.) briller, der fastholdes om
næsen ved en fjeder; lorgnet. Den vigtige
Laps med sin Næseklemmer og sine tynde
Ben. Tops.II.458. Han satte sine Næse-
klemmer for sine . . Øjne. Font.FL.256.
GyrLemche.FS.314. -klud, en. [4.8] {ænyd.
d. s.; nu dial.) d. s. s. -dug. lMos.38.18(Chr.
VI). Rosenk.ES.L211. *En chinesisk Næse-
klud,

I
Saa fiin som til en Greve,

| Har
jeg bredt paa Græsset ud. Aarestr.SS.IIL
146. VSO. (Fyn, Falster). Esp. 243. || om
mundklæde. Feilb. -knep, et. (ogs. -knip.
Eolb.MTkr.313). (ænyd. nesse knep (Gldgs
Skæmt.63); jf. -knips samt 1. Kneb, I. Knep

;

nu næppe br.) knips, slag paa næsen. Næse-
knæp, Øreknæp, og Haardret. Cit.1701.
(Gldg8Skæmt.25). Næseknep. Moth.N108.
VSO. MO. -knips, et. (sj.) d. s. Levin.
S&B. D&E. -knyst, en. (dial.) frem-
springende, buet næserod. Huden stramme-
des hvidlig over Panden og Næsekny-
sten. Zafe^ieZs. G 7. i 75. -konge, en. se

Næssekonge. -konsonant, en. [4.2] (jf.
-lydl; fon.) nasalkonsonant. Jesp.MFon.^51.
-krog, en. (sj.) om fordybningen, vinklen,
mellem næsefløjen og kinden. Oehl.XXV.20.
-kys, et. (jf. kysse med næsen u. I. Næse
1; etnogr.). KnudBasm.GS.1.422. -lap, en.
spec. [7] (sj.) om hudlapperne ved en kalkuns
næb. *Kalkunens Nåeselap

|
Blev saa blo-

digrød som Krap. PMøll.1.46. -led, adj.

{efter oldn. nefljotr; arkais., sj.) hvis næse

er grimt formet, styg. Grundtv.PS. 1.546.
-lyd, en. [4.2] 1) (jf. -bogstav osv.; fon.)
nasal (I). Rask.TJdv.1.232. Jesp.MFon.^50.
2) (sj.) nasal-, næseklang, hans Tale (skæm-
mes) af en haard Næse-Lyd i Udtalen.
EEenrichs.MF.IL173. -læge, en. [4.i]

(især med.) læge, der har sygdomme i næsen
til speciale; især iforb. som øre-, næse- og
halslæge. TelefB.1924.sp.670. -længde,

10 en. spec. (sport.) i forb. som sejre med
en næselængde, o: med en næse (se u.

I. Næse 7). Vædløb.40. -las, adj. (1. br.)

som ingen næse har, mangler næse. Moth.
N108. Eøysg.S.335. VSO. Si&B. \\ i talem.,

se u. næsvis 2.i. -muskel, en. (jf. -mus-
ling 1 ; anat.) om (hver af) de ansigtsmusk-
ler, hvorved en del af næsen kan bevæges.
Viborg &Neerg.EB.29. Anat.(1840).II.325.
-musling, en. I) f d. s. s. -muskel, -mys-

20 Ung: Moth.N108. 2) (anat.) om (hver af)
de tre uregelmæssige folder i næsehulen, der
deler den i tre næsegange; musling (2.2); ogs.

om lign. folder hos dyr. Anat.(1840).II.324.
Boas.Zool.*538.

Xæsen-styver, en. se Næsestyver.
Næse-piller, en. [4.8] (1. br.) person,

som piller næse. Dag Nyh.Vsl923.5.sp.2.
-plade, en. 1) (foræld.) næseskærm. Johs
Steenstr.EE.46. 2) [S.i] (dial.) beslag paa

30 træskonæse. FrGrundtv.LK.94. Feilb. -po-
lyp, en. (jf. -byld ; med.) svulstagtig, som
regel stilket, udvækst paa næsehulens slim-

hinde. VSO.VoreSygd.III.13. -pudsen
(SaUXVIIL336) ell. -pudsning, en. vbs.

til pudse næse (se I. Næse 4.3J; undertiden
som udtr. for, at man søger at skjule sin

rørelse. TroelsL.lV.151. Hele Menigheden
prustede af Næsepudsning. JakKnu.LJJ.
168. Eksplosionerne af Næsepudsning. /Søn-

40 derby.MidtienJazztid.(1931).100. -puf, et.

(nu næppe br.) slag, stød paa næsen; næse-
styver. PoulPed.DP.40. Ribbestød og . . syv
kraftige ^æsepnf. Biehl.DQ.II.47. -rem,
en. [7] (især dial.) næsebaand (1). vAph.
(1759). KSelskNyeSkr.V.213. OrdbS.(sjæll.).

-ring, en. ring, der bæres ell. anbringes i

næsen (næsebrusken). 1) (især etnogr.) om
ring, baaret som smykke af vilde folk. Schyite.

IR.V.166. Herren (skal) borttage Prydel-
50 sen . . Fingerringene og Næseringene (Chr.

VI: ansigtets smykke;. Æs.5.^i. 2) [T\(især
landbr.) ring, som man anbringer i næsen
paa dyr, især paa tyre (for bedre at kunne
styre dem); ogs. paa svin (for at hindre dem i

at rode). VSO. AndNx.PE.I.201. LandbO.
III.726. 3) [S.i] (dial.) ringformet beslag paa
træskonæser. Kværnd. -rod, en. (jf. -knyst^
næsens øverste, benede parti, der danner over-

gangen til panden. Anat.(1840).II.324. Hen-
60 des svære mørke Bryn krummede sig ind
mod Næseroden som et Par Moustacher.
Schand.VV.178. J. var tyk i Næseroden og
saa tunghør ud naar nogen talte til ham.
AndNx.PE.II.lOl. -ryg, en. (jf. -kam
2) forbindelsen mellem næseroden og næse-
spidsen; næsens forreste kant fra panden til
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spidsen. VSO. den krumme, benede Næse-
ryg. SMich. Dø. 31. Bønnelycke. (BerlTid.^V^
1926.Sønd.l.sp.l). -rynken, en. (1. hr.)

det at rynke (paa) næsen (se I. Næse 3.8);

ofte som' betegnelse for foragt, ringeagt. S&B.
D&H. jf.i en person af selskabet . . ud-
taler sin næserynkende ringeagt for en
anden person, fordi han går med forsålede
støvler. EdvLehm. Lighedens land. (1917). 7.

-saar, et. Q/.æcfa.næsæ saar (AM.); l.br.)

saar paa ell. i næsen. Moth.NlOS. VSO. S&B.
-saks, en. (med.) saks til brug ved operation
i næsen. Kirurglnstr.65. -sav, en. (med.) sav
til brug ved operation i næsen. Kirurglnstr.
63. -selvlyd, en. [4.3] (jf.-]yå 1 osv.; fon.,

l.br.) næsevokal. Bask.Bet8kr.44. -skat, en.

[9.1] {efter ceda. nefgiald (ScriptMin.1.24),
oldn. nefgjQld; især hist.) kopskat; navnlig
om en af Knud d. hellige paalagt skat. Ba-
den.JurO.II.29. Arentzen.KH.84. Borchsen.
Overs, afRydberg: Den sidste Athenienser. I.

(1874).56. -skillevæg:, en. (anat.) skille-

væg i næsen, der deler denne i en højre og
venstre halvdel, og som forneden ender i næse-
brusken og en bevægelig hudfold ml. næse-
borene (Septum nasi). Anat.(1840).II.325.
LandbO.III.723. -skinne, en. (foræld.)
d. s. s. -skærm. Aarb. 1867.83. -skærm,
en. {jf. oldn. nef-, nasbi9rg, mlat. nasale
samt -hytte, -plade 1, -skinne, -stang, -stykke
slutn., -tag; foræld.) en til hjælmen fastgjort
stang ell. plade, der beskyttede næsen. Hist
Arkiv.1871.1.444. han har Ansigtet tildels

skjult af Hjelmens Næseskjærm. Recke.EB.
191. -slanisi^e, en. [7] (zool.) træslangen
Dryophis nasutus (m. en kort, kødfuld og
bøjelig snude). Brehm.Krybd.125. sa.DL.lt.
466. -slim, en ell. et. [4.3] (især med.)
slimet afsondring fra næsen; snot. Anat.
(1840).IL 328. VoreSygd.L90. -slår, et.

(især gldgs.) dameslør, der gaar fra hatten
til næsen, men lader munden fri. EChristians.
MM.20. DagNyh.y9l923.10.sp.3. -snive,
en. [7] (vet.) t forb. næse- og lunge-
snive, se Lungesnive, -snyden, en ell.

-snydning:, en. [4.3] (1. br.) næsepudsen.
-snyden: Heib.Pros.111.183. (hendes) af
Hulken, Næsesnyden og Sukke afbrudte
T)i^i2it.Schand.F.275. -snydning: sa.SF.
246. -spejl, et. 1) [4.i] (med.) spejl til

undersøgelse af næsehulheden. Panum.551.
2) [7] {ty. nasenspiegel ; sj., nu næppe br.)

oksens mule. CollO. -spids, en. (jf. -tip

;

især anat.) den nederste og forreste, mer ell.

mindre tilspidsede del af næsen hos menne-
sker (og dyr. LandbO.IIMO). vAph.(1759).
OBloch.D.^I.106.-stSLng,en.(foræld.)næse-
skærm. SMich.Aucassin ogNicolete.(1893).36.
-stemme, en. [4.2] (sj.) stemme, der har
næseklang; (let) snøvlende stemme. ZakNiels.
GV.26. -sten, en. [4] (med., 1. br.) kalk-
aflejring om fremmedlegemer (som bønner,
ærter), der er forblevet i længere tid i næse-
hulen; rinolit. Klinisk Ordbog. (1921). 212.
Sal.^XX.219. -stykke, et. (1. br.) del af
redskab, der omfatter, dækker (en del af)

næsen. KvBl.^U1912.1.sp.4. \\ spec. (jf. I.

Næse 8.5; om del af briller. S&B.
|| (foræld.)

næseskærm. S&B. -styver, en. [-|Sdy(')v8r]

(nu næppe br. -stiver. Holb.Mel.lII.6. Kom
Grønneg.11.85. jf. fynsk næsestiv. OrdbS.
falstersk næ s e sti v er t. FrGrundtv.LK.193.
— t Næsen-styver. Sort.Poet.41 ). flt. -e ell.

(sj.) -styvre (Bagges.1.238) ell. (nu næppe
br.) -styver (Eolb.LSk.II.l. KomGrønneg.

ip 11.153. Skuesp.V.405). {sv. (dial.) nasesty-
ver; fra ty. nasenstiiber (f -stieber, -sto-

ber); af usikker oprindelse) slag paa næsen;
slag i næse og mund. Ørfigen og Næsesti-
ver. Holb.Mel.lII 6. da han bad hende give
sig et Kys, fik han en Næse-Styver. Grww^Z^v.
Saxo.I.152. Næsestyvere, Ribbensstød og
andre . . Følger af Slagsmaal. PMøZ/.J.502.
AKohl.MP.n.34. jf.: (han) fik Næsesty-
vere af Træstammerne og klamme og

20 kolde Ørefigen af lavt hængende Grene.
Schand.F.291. || billedl. *Jeg har (ej) Næ-
sen

I
Ved denne Næsestyver (0: Kbh\s

bombardement) tsibt. Bagges. 11.224. især:

reprimande; stikpille. Grundtv.PS.IV.233.
mangfoldige Repliker . . i Komedien maa
vist opfattes som private Næsestyvere mod
Digterens personlige Fjender. SvLa.(Pol.
^^/sl919.8.sp.2). -sted, et. {ænyd.d.s.; nu
næppe br.) d. s. s. -puf, -styver. Høysg.S.341.

30 -svælg:, et. (anat.) d. s. s. -svælgrum. Vore
Sygd.I.OO.jf.: Næsesvælgpolyper eller

Svælgvegetationer. Panum.665. -svæl^-
rnm, et. (anat.) øverste, bag næsehulen lig-

gende, del af svælget. HKrabbe.HesiensAna-
tomi.(1885).182. Panum.665. -sæk, en. [7]

(vet.) sæklignende udvidelse (indkrængning
af yderhuden), der hos heste (og andre upar-
rettaaede) strækker sig op i vinkelen mellem
næse- og mellemkæbeben. Viborg&Neerg.HB.

40 51. LandbO.III.723. -se, en. [8.2] ^f Næs-.
SøLex.(1808)). ^ sø(gang), som man faar
ret forind. VSO. Skibet var meget uroligt
i svær Næsesøe. JJPaludan.Er.l09. Hvad
siger De om et Par salte Næsesøer . . paa
et Par Tønder Vand hver? Aalbs.Jacob
Linde.(1899).14. Berl Tid.V9l921.Aft.l.sp.l.
næset, adj. ['næ*sa#; som 2. led i ssgr.

-inæ*(')sa<] 1) til I. Næse; næsten kun som
2. led i ssgr. (hvis 1. led oftest er et adj.),

!0 der angiver formen, udseendet af næsen hos
mennesker (og dyr), se fx. brak-, bred-,
dryp-, flad-, kliimp-, krog-, lang-, rød-,
spidsnæset; jf.ogs. høj-, snotnæset, sml.:

Der gives (hønsehunde) store som Bul-
bidere, og smaae som Spitser, lange og

Kløftnæser.
Næse 8, se

korte, enkeltnæsede
Blich.(1920).XVIIL70.

\\

Off

till.

brednæset 2,\aiignæset slutn. ofl.jf.: *Tve-
næs et (o: om en hammer med kløftet næb).

60 Oehl.XXIX.223. 2) (fon., 1. br.) som part.
adj. til n. næse 2, om lyd: nasaleret. I

Vendsyssel har vi ved siden av hinanden
næsede og ikke næsede former i et ord
som mand. Jesp.MFon.^52.
BTæse-taaregrang: (Sal.''XXIII.3) ell.

-taarekanal, en. (anat.) kanal fra taare-

12*
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sækken, som udnumder i næsehulen. Vore
Sygd.L133. -tag, et. (foræld.) d. s. s.

-skærm. Levin, -tand, en. (anat, tandl.)

tand, der som følge af abnormt tandanlæg
vokser frem i næsehulen. Klinisk Ordbog.

(1921).167. -tang:, en. 1) (smed.) d. s. s.

svensk næse (se I. Næse 8.4). Viborg&Neerg.
HB.90. OrdbS.(sjæll.). 2) [4] (med.) tang til

brug ved operationer i næsen. Kirurglnstr.

65. 3) [7] (landbr.) tanglignende redskab,

hvormed urolige tyre fattes ved næsebrusken
og ledes. MøllH.IV.4?8. LandbO. 111.727.
-tip, en. flt. -pe ell -per (Holst M. 852).
(dagl.) næsespids; ogs. (barnespr. ell. spøg.)

om (lille, spids) næse. (Kalk.V.758). *Med
knuset Næsetip . . | Og ganske stødt til-

blods paa Hagen. Bagges. V.229. al hendes
Ansigts Rødme (sætter) sig paa den yder-
ste ^2&setv^.Winth.Nov.41. Gadens Ung-
dom stod med blaafrosne Næsetippe.JSrS/e/"-

fensen.Bakkehuset.(1902).119. i børneremse:
se Mundelip. jf.: *Næsetipl — Hvilken
Hestl

I

Et Par Briller ride beåst. HCAnd.
SS.XII.247.

II
i sammenligning, jeg har

aldrig seet saameget som den yderste Taa-
spids eller Næsetippen af en Aand. Hauch.
VIL236. sa.Quindehævn.(1868).19. \\ talem.

(jf. u. I. Næse 2; 1. br.): (den) københavn-
ske Beaumonde . . har kun Næsetippen
indenfor den Atmosfære, i hvilken de
Hoffet omgivende Kredse aander.J^Jsm.L
91. ikke kunne se længere end til sin

Næsetip (d: være indskrænket ell. snæver-
synet). D&H. -tone, en. [4.2] (jf. -klang,
-lyd 2, -stemme^, (violinisten) accompagne-
rede sit Instrument med et Slags Næse-
toner, der lignede . . den dæmpede Snøv-
len af en Sørgetrompet. Blich.(1920)XIII.
135. kælne, katolske Præster . . „med en
meget fromladen Næsetone'*. Brandes.VI.
221. Panum.581. (spøg.) om snorken: lang-
strakte Næsetoner (forkyndte) at han havde
overgivet sig til Morpheus. Chievitz.FG.
150. -tndse, en. [7] (zool.) meksikansk
tudse med trynelignende snude; Rhinophry-
nus dorsalis. BøvP.III.157. -tøjr, et. [7]

(landbr.) tøjr, der er fastgjort i en tyrs

næsering. Fleuron.K0.6l. -udtale, en.

[4.2] (fon., sj.) om udtalen ved næselyd:
nasalering. Éask.Retskr.45. -ndvækst,
en. [7] (vet.) lang og smal udvækst paa
hestens mellemkæbeben, der bidrager til at

danne næsehulens udvendige væg. HKrabbe.
HestensAnatomi. (1885).15. -varme, en.

(jf. faa næsen varm u. I. Næse 1 samt
-varmer; nu vist kun dial.) i forb. som faa
(lidt) næsevarme, blive varmet lidt op
(efter en kold tur olgn.). Moth.N108. et
Værelse, hvor de (rejsende) i stræng Kulde
kunne faae en liden Næsevarme. Politiven-
nen.179911800.1388. HermLange.DeHolmer.
(1838).42. OrdbS.(sjæll.). -varmer, en.

(jf. -varme; dagl.) spøg. betegnelse for en
lille, kort pibe (snadde, shagpibe). S&B. Baud.
HS.18. PoU^hl927.Sønd.3.sp.l. -vej, en.

[4æ] (fon.) i best. f., om udaandingsluftens

passage gennem næsen (mods. Mundvej^.
Jesp.MFon.41. -vig, en. (sj. -vige. Colle-

gial-Tidende.1839.625). (l.br.) næseflig (med
omgivende parti). Levin, hendes smaa, ner-
vøse Næsevige vejrede . . Luften. Soph
Clauss.UB.21. JVJens.OM.78. -vind, en.

[2.4] (1. br.) vind, som man har lige mod sig;

stik modvind. D&H. -vinge, eii.(isæranat.J

næseflig, -fløj. Moth.N108. Anat.(1840).II.
10 325. Under de store Næsevinger laa Næ-

seborene bredt udspilede. Schand.AE. 58.

PolitiE.^y11925.3. \\ om bruskagiige rande
om den indvendige del af hestens næsebor.
HKrabbe.HestensAnatomi.(1885).19. -vis,
adj. se næsvis, -vokal, en. [4.2] (jf. -lyd 1

osv.; fon.) nasaleret vokal. Jesp.MFon."^50.

-væg, en. (nu sj.) næsebrusk, -skillevæg.

Moth.NlOS. en perlebesat Ring . . er truk-
ket gennem Næsevæggen. Da^iVi//i.^V3i9i5.

20 TilU.sp.l.
næs-gras, -horn, se næse-grus, -horn.

STæsse-, i ssgr. til Næs (jf. dog Næsse-
hage^. -greve, en. (sj.) d. s. s. -konge.
Ing.EF.L3. Holst.B.851. -hage, en. se

Næsehage. -konge, en. (sj. Næse-. Pfiug.
DP.33. (et andet ord er Næsekonge i bet.

:

person med stor næse. Moth.Nl08. jf. ty. na-
senkonig^. — nu sj. (jf. dog SaUXVIII.
337) Nisse-. Grundtv. Snorre.1.73. sa.HV.

30 L.144. LCMuller.DanmHist.n.(1837).331).
{ænyd. nessekonge, oldn. nes(ja)konungr

J|

formen Nisse- vel ved tilknytning til I.

Nisse (2) m. hentydning til nissens UdenJied,

jf. dog ældre skrivemaader som Nessekonge

:

Moth.K283. Holb.DNB.636. EPont.Atlas.
II.6

II
nu kun foræld, ell. arkais) især om for-

hold i det gi. norden: konge, som kun havde
lidt land (et næs) at raade over; konge uden
virkeligt rige og magt; smaakonge; ogs.: un-

40 derkonge; vasal; ofte: søkonge; fribytter (jf.
-greve/ Holb.Intr.II.l. de Assyriske Kon-
ger, som først foretoge sig at undertvinge
Asien, vare ingen Næsse- Konger; men
allereede Regentere over store Lande. sa.

Herod.l4. (klintekongen paa Møn har) ikke
været andet, end en af de fordums Næsse-
Konger eller Søe-Røvere. OecMag.1.247.
Blich.(1920).1.226. Thiele.IL188. \\ i sam-
menligninger ell. billedl. *De Folk (o: told-

50 forpagterne) regiere
|
Som Næsse-Konger

i et Land. Stub.109. om en tyrannisk herre-

mand: Blich.(1920).XXVIL64. \\ hertil (sj.):

(herregaardene) have næsten samme Op-
rindelse, som Næsse-Kongerigerne.
LTid.1760.251.
Næs-sa, en. se Næsesø.
I. Xæst, et. [næstZ] flt. d. s. {no. nest,

sy. nåst; haandarb.) vbs.til IV. næste: løst

sting, (hun) syr med fin Hørtraad et Par
60 Næst. KBirk&JKure. Ingrid Klo. (1907). 23.

Ingrid kom med Synaal og Traad: — Staa
stille et Øjeblik, der er lidt ivejen for-

neden, lad mig tage et Par Nestl KMich.
SSF.65. Rietz.477(skaansk). Thorsen.162.
OrdbS.(Ærø).

II. Næst, et ell. en (Feilb.IL684. jf.
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VSO. u. Øienestj. ('Næste, et. i ssg. Øjenæ-
ste: vAph.(1772)JII.509. E8p.243). flt. -er

(Feilb.ll.684). {ænyd. næst, spænde, smykke,
glda. (fit.) nesthe, no. dial. neste, spænde,

oldn. nist(i), krog, hægte, jf. ty. nestel, (snøre)-

baand, bændel, oht. nestiJa; til IV. næste; nu
kun dial.) 1) sted paa vognhjul, hvor de

enkelte dele af fælgen støder sammen, og hvor-

over tidligere hjulskinnen sømmedes. Feilb.

2) {æda. øghænæst, øgnænæst (Harp.35.

95.131), SV. dial. ognanåste, no. dial. augne-
nest; maaske egl.: sammenheftning af øjen-

laagene, se Arkiv.XXV.112) den indven-
dige øjenkrog. Kværnd. FrQrundtv.LK.
110. Feilb.II.684. OrdbS.(Sjæll, Møn), ofte

i ssg. Øjenæst. Moth.Øll. vAph.(1772).
111.509. *En Taare vel pérled i Øjenæst.
Qrundtv.PS.VI.374. denne salte Vædske
(o: taarerne) gaaer bort igjennem Øje-
næstet, el. Øjekrogen. Hjort.Den da.Bøme-
ven.(1858).311. pludselig opdagede hun at

han var faldet i Søvn, i Øjennæstet stod
store lLdi3.veT.AndNx.DM.IV.177. for svage
Øjne er det Fedt, som man har i Ørene
godt; det skal sættes lige i Øjennæstet,
det svider, men saa bliver Øjnene klare
(o: referat af en „klog mands" udtalelser).

TJgeskr. f. Læger. 1918. 671. KGraves.EnAl-
muekvindesLiv.(1927).23. Esp.154.

III. næsit, adj. se III. næste.
IV. nsest, adv. (og præp.). [næscZ] Høysg.

AG.56. {æda., oldn. d.s., eng. next, /t/.nåchst;

sa. ord som III. næste
; jf. der-, her-, hvor-

næst
II

ordet føles (og bruges) nu ikke læn-
gere i rigsspr. som superl. til I. nær)

1) (nu kun arkais. ell. dial.) som superl.

til I. nær 1: nærmest (l.i) (ved) ell. lige
ved (siden af). 1.1) i al alm.; næsten kun
m. flg. adv. ell. præp. Skaaningerne , som
laae næst for Haanden, leed et . . Neder-
lag. Grundtv.Saxo.III.133. næst efter Lig-
vognen fulgte der et stort Følge. D&H.

\\

sidde nest hos en. Moth.S159. Aar 1656.
den 11 Mart. er paa et Sted i Aakirke-
Sogn næst hos Kirken, regnet Blod ned
af Himmelen. Thurah.B.234. Han sidder
ogsaa bestandigt næst hos hvor Forsam-
ling er. Kierk.V1.457. jl Nest op til vo-
res (o: vort hus). Moth.N99. Sr.K., boen-
des nest op til Mad. von O. i Nyhavn. Adr.
Vil762.sp.l0. Ræven gjør aldrig Skade i

den Gaard, der er næst op til hans Grav.
Baud.KK.105.

\\ *De Fiender var saa man-
ge;

I
Men næst til dem Hr. Hvidtfeldt

laae,
|
Den Helt var aldrig bange li2a/i&.

PoetF.1.186. Min Svigerinde fra Holste-
bro og den tredie Kone havde Seng næst
til, hvor vi Mandfolk havde sovet. OleNy-
gaard.MinLiv8førelse.(1886).90. næst til
væg, (sj.) d.s. s. nærmest til væg(s) (se u.
nærmest l.ij. jf: *Haglen spiller „Næst-
til-Væg"

I
Med sine hvide Knapper. TFin^/i.

X.73.
II
Hånd boer udi Aabenraa, nest

ved Gulåsmeeden. Holb.Tyb.1.4. „maa vi
spørge . . hvor denne (dame) boer?" —
„Næst ved her.« sa.Vgs.(1731).IIL3. *Skiult

hører han hvert Ord fra Lunden næst der-
ved. Bagges.1.138. jeg skal slaa dig . . saa
din Hierne skal sidde paa Muren næst
herved. JPJac.1.46. han (fortalte) om Bag-
holdet næst ved Floden. Éist.LM.39. Feilb.

11.713. 1.2) (jf. I. nær 1.2J styrende et an-
det led. Ing. VSt.246. der var En i Følget,
som gik kisten næst. IIFEw.JF.II.301.
*De doble nu, endskjøndt til Hest, | Om

10 svalest Sted og Døren næst,
|
Naar de til

Helved komme. JPJac.(1924).IlI.72. smst.

95. ordspr.: den ilden er næst, bræn-
der sig først olgn. Mau.1016. Grundtv.
DV.III.80. CBernh.in.77. Feilb.II.9.\\ som
præp. de øvrige 2 Compagnier tages fra

Fyens næst Middelfart liggende District.

MR.1733.570. Næst Sardes sad Annette.
Hun lod al sin Gratie og Vittighed spille

for hans Øine. Gylb.IV.204. *A1 Glædes
20 Moder, pur og prud . .

I
som sidder nu

næst hine Tre,
(
selv en Treenighed at

se.Jørg.D.62.
\\ (jf. næst- i ssgr.; nu næppe

br.) m. overgang til bet. ét.i: lige før. den
Strophe, som er nest den sidste (o: den
næstsidste). Holb.Usynl.II.6. „Arv I den sy-
vende Himmel?" — „Det er den som er
nest den ottende.^ sa.Jul.l2sc.

2) (7iu især arkais. ell. dial.) til I. nær 3:

nærmest (1.2); nøjest; inderligst. 2.i)

30 til I. nær 3.i, m. h. t. slægts-, venskabsforhold,

en Præst skal ikke gjøre sig ureen ved
et Lig iblandt sit Folk, uden ved hans
næste Slægt, som ham næst tilhører. 3Mos.
21.2. Naar din Broder bliver forarmet,
at han sælger af sin Eiendom, saa skal
hans Løser, som er ham næst paarørende,
komme og løse det, hans Broder haver
so\gtsmst.25.25. jf: Hvorfor var De altid

saa tilbageholden? De vil da vel ikke for-

40 lange, at et stakkels Mandfolk skal fri, naar
han aldrig faar Lejlighed dertil. Ligesom
jeg var Dem allernæst, var De allerlængst
borte. AAndreasen. Numre blandt de mange.
(1932).199. 2.2) til I. nær 8.2, om hjælp,

støtte, samvirken. Du er mig dog næst o:

jeg skylder dig meest.VSO. jf.: *Hvo veed
om Sejeren os torde blive næst (o: blive

til del).Eolb.Paars.45. naar nøden er
størst, er hjælpen næst olgn., se u.

50 Hjælp 1.
II

i forb.Ysere sig selv næst:
Jeg er mig self nest. Moth.N97. Feilb.II,

713. 2.3) til I. nær 3.s; i forb.som være
næst til noget ell. være noget næst,
d.s. s. være nærmest til noget (se i*. nær-
mest 1.2j. *Naturens muntre Søn er Lyk-
ken næst. Oehl.A.81. Han er næst til at

faae detVSO. *Ravnen skulde ogsaa
|

Være deres Præst,
| Hans sorte Kjole vi-

ste,
I
At han var Kaldet næst. BoisensVi-

60 ser.325.
|J

ordspr. (foræld.): den er næst,
(som) i hænde haver, den, der har noget
i sin besiddelse, har første krav paa at be-

tragtes som ejermanden („beati possidentes").

Mau.6993. Moth.N97. VSO. MO. 2.4) til

I. nær 3.5, om forhold til ens følelsesliv. *0
Hjertets rette Glæde,

|
Du værdig Him-
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melgæst, | Skal Korsets Vej vi træde,
|

Vær du da Hjertet næstlSalmEj. 281.4.

*Dog var det Ulvborg, der stod Drengen
næst (o: som stod hans hjerte nærmest).

Rørd.JH.1.28. (gaarden) stod hans Hjerte
næst. OlesenLøkk.NH.II.109. 2.5) (nu næppe
hr.) til I. nær 3.6, om overensstemmelse, lig-

hed, den næst til Dyrriget grændsende
Hottentot. Hallager.l.

noget er udført, ordnet (i første række);
bortset fra; fraregnet; foruden; efter.
Nest dig troer jeg icke, at jeg har min
Overmand. Holh.Jean.II.2. nest mine egne
Børn har jeg intet Beest elsket saa me-
get som åig.sa.Jep.iy.6. Næst et Pas er
uimodsigelig en Madkurv noget af det
nødvendigste til en Reise over Søen. JSa^-
ges.L.I.21. Hvad vi virkelig kende, er —

3) (nu kun dial. ell. m. overgang til bet. 4j 10 næst de enkelte Værker — kun Periodens
m.h.i.tid: nærmest (1.3). Hans Mor-Fa
der var Mag. Kield . . som var Bisp udi
bemelte Wiborg nest for \ia.m. Slange.Chr
IV.81. jf. næstafvigt: i de nest afvigte

faa Aar. EPont.Men.III.432. \\
(m. overgang

til bet. 4:.2) i forb. næst efter (spec. i dato-

angivelser). MB.1701.85. (prinsen) blef

hyldet . . af Siællands-Farerne udi Ring-
sted den 10 Julii . . og sidst af Skaanin-

almindelige Fælleskarakter. JLange.MF.2.
Næst efter afsatte Monarker . . er der
næppe nogen Klasse Mennesker, der
nyder en saadan kvalificeret Mangel paa
Agtelse som Diplomater. Tifsfe.i 9^O.I.5^i.

Il
styrende en inf. Næst at fremsende ved-

lagte af Sognepræsten og Værgen anbe-
falede Andragende . . tillader jeg mig
tjenstligst at yttre, at der herfra Intet vi-

gerne udi Lund den 20 Dag nestefter. Slan- 20 des at erindre imod det Ansøgtes Bevil
ge.ChrIV.5. en Skrivelse af llteDecbr., der
af Generalauditoriatet blev besvaret un-
der 17de næstefter. ilfE.i84P.450. den 30.

næstefter opløstes konstkammeret defini-

tivt. ADJør^.IF.S^S.
4) m. h. t. rækkefølge: der-, herefter;

umiddelbart efter; lige efter. 4.1) (jf.
bet. 1) m. h. t. rækkefølge i rum. d i enden
af ordet næst efter 1 eller n læses aldeles

gelse. Hylling.RJ.352. (de) spiser til Mid-
dag Klokken otte efter at have drukket
The Klokken fem — omtrent det fornem-
ste man kan foretage sig her til Lands
næst at lade afholde Parforcej agter. Esm.
1.75.

li (jf. bet. 6) i forb. som næst gud.
Disse store Fordeler er, nest Guds syn-
derlige Forsyn . . at tilskrive denne for-

treffelisre Herres store Sindets Gaver. Holb.
ikke. Høysg.AG.6. Tiden naar dette skede 30 Hh.I.271. vi (har) maaskee den unge Cor

sees af næst staaende Rim. Thurah.B
173. I Præstens Stue var der slukket, saae
hun, ligeledes i det Vindue, som kom næst:
Vigek2Lmiets.JakKnu.R.179. 4.2) m. h. t.

rækkefølge i tid ell. (navnlig) i orden, rang,
værd olgn. *Seer Rigets store Mænd, som
have Glands og Ære | Af Landets Lius
og Soel, i Følge (o: efter kongen) nest at

vddTe.JFriis.69. Hervard gik ham næst

net Ewald næst Himlen, allene at takke
for (sejren). Ew.(1914).IV.288. Bagges.II.
197. Næst Gud, har jeg ham at takke for
min Lykke. ilfO.

6) (vel udviklet af bet. 5 slutn.; nu ikke i

rigsspr.) som præp.: med (bistand af);
ved (hjælp af); kun i faste forb. Næst
Gud og mit gode Sværd. F/SO. især i forb.
næst guds bistand (Thurah.B.121. Ing.

uåi Alder. Grrundtv.PS.1.453. 'Næst åaåsLn- 40 KE.I.146) ell. guds hjælp, d. s. s. med
sede Kateket Qvistgaard med . . Bager
Olsens Datter. Goldschm.III.35. de stand-
sede (vognen) paa Skraaningen før den
tog Farten fra dem, og saa sloges de om
hvem der næst skulde i.KNordentJL.II.
98. især i forb. næst efter: det Tal, som
følger næst efter. Eøysg.S.a2v. den ældste
Datter (var gift), den næstefter nylig con-
firmeret. Blich.(1920).X1I.2 7. for Resten

guds hjælp (se u. Hjælp 1^. Moth.N99.

Løverdag, da jeg, næst Guds Hielp, ag-
ter at sv2ire.Gram.Breve.73. Inden Sol
gaaer ned, skal han være fri, næst Guds
YL\æ\^. Ing.KE.1.208. Jeg takker for det
ærefulde Hverv, som jeg skal røgte med
Flid, hm, næst Guds Hjælp. Skjoldb.IM.14.
næst-, i ssgr. af IV. næst (jf. dog Næst-

inde^* især (hvor intet andet ndf. angives)
af Købesummen . . udsteder (køberen) Ob- 50 af IV. næst 3 og 4(2). || til IV. næst 4 findes
ligation til Sælgeren, ved hvilken gives
Prioritet og Panteret i den solgte Ejen-
dom næstefter ovenanførte 62,470 Kr. Jur
Formularbog.^209. Feilb.IL713.

||
(i rigsspr.

kun højtid.) som præp. da kaldte (han) sin
Krigsøverste Holofernes, som var den An-
den næst ha.m.Jud.2.4. *Jeg ey den æld-
ste var, men næst den ældste baaret. Falst.
Ovid.105. Jarl (var) den højeste i Magt

en stor del ssgr. m. en superl. som 2. led, fx.

(foruden de ndf. medtagne): næst-mindst,
-nederst, -størst, -yderst, -yngst, -ældst,

-øverst, t -afvigt, part. ad,}, {ænyd. d. s.

;

jf. -forbigangen, -foregaaende, -forgan-
gen, -forleden, -leden) om tid: nærmest
foregaaende; lige forløbne; forrige; ogs.: som
gaar umiddelbart forud for den foregaaende
(oftest i best. f uden art). Jeg tilspurte

og Myndighed nest Kongen. Paws.CC/. I. 60 Hende, om Hun nestafvigte nat hafde
99. næst den første (o: den anden). OrdbS
(Sjæll.).

5) (videre anv. af bet. 4.2j som præp. ell.

{nu i alm. talespr. kun) i forb. næst efter:
efter at der er taget tilbørligt hensyn til no-
get som det første ell. vigtigste, ell. efter at

hørt fanden. JJuel.443. Under 19de Junii
næstafvigt er (osv.).MR.1749.50. Forle-
den Vinter var han noget svag af sig,

desu-agtet forrettede han dog næstafvigte
Sommer sin Visitation. CPRothe.MQ.II.508.
Leth.(1800). VSO. MO. f -anstunden-
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de, part. adj. om tid: som er umiddelbart

forestaaende ;
førstkommende. vAph.(1772).

III.461. Leth.(1800). MO. -bedst, adj.

som i godhed, værd osv. følger umiddelbart

efter den bedste; ogs. (lidt nedsæt.): nogen-

lunde god; ikke helt god. Præmier: for bed-
ste Skud 32 yJ., næstbedste 24 fi. og det
derpaa følgende 16 p.MR.1785.50. En
Herre omtrent i sin næstbedste Alder.

Schack.3?6. jeg har . . set vore Skuespil-

lere spille saa fortræffelig næstbedst. Ki//i

And.AD.233. næstbedste karakter, se Ka-
rakter 7.2. jf. (sj.) : hin Sump af alminde-
lig Næsthedstheå.Jørg.BNS.158. Bø-
ger, der stank af Næstbedsthed. Fi/Mnd.
AD.233. II (1. br.) m. ubest. art. (Platon)
danner (i „Lovene") en næstbedste Stat,

hvori ogsaa andre end Guder og Gude-
sønner kunne være Borgere. JohsSteenstr.

SU.16. jf. (sj.): jeg mener, at Magistrats-
kommissionen er et fortrinligt Næstbedst.
DagNyh. ^Vio 1921. 6. sp. 1. - befalende,
part. adj. (nu næppe br.) d.s.s. -komman-
derende. MO. t -belig:gende, part. adj.

[1] d. s. s. -liggende. vAph.(1759). VSO.
-boende, part. adj. [1] (nu næppe br.) som
bor nærmest; nærmestboende. vAph.(1759).
Balle.Bib.I.197.

I. ]K^æste, en. ['næsda] flt. (nu næppe
br.) -r (Ps.38.12(Chr.VI). Moth.NlOO. Wess.
144. Heib.(TR.Nr.27.27)). {ænyd. d.s.(Kalk.
III.255b*'>S256), glda. næstæ (2Mos.20.16.
og 21.14(GldaBib.)), jf. æda. næstæ, nær-
meste arving(er); substantivisk anv. af III.

næste ; ligesom ty. der nåehste, oht. nahisto
osv. brugt til gengivelse af lat. proximus,
gr. plesios || medens best. /*. (næsten) er

alm., er ubest. f. (en næste) sj. (PalM.TJ.
217); ordet bruges oftest i forb. m.poss.pron.)

1) (især bibl., relig.) om nabo (naboerske) ell.

(uden for overs, af Gamle Testamente kun)
om (hvert af) de samtidigt levende
mennesker, man kommer i berøring
med og staar i et vist borgerligt ell. (især)
kristeligt pligtforhold til; medmenneske;
især: jævnkristen, de skulde begjere,
hver Mand af sin Næste (Buhl: Nabo^ og
hver Kvinde af sin Næste (Buhl: Naboer-
skej, Sølvkar og GuldkaLr. 2Mos.ll.2. Du
skal ikke svare mod din Næste som et
falsk Vidne. Du skal ikke begjere din
Næstes Huus. Du skal ikke begjere din
Næstes Hustru eller hans Svend eller hans
Pige eller hans Oxe eller hans Asen eller
Noget, som hører din Næste til. ^Mos.^0.
16-17. du skal elske din Næste, som dig
selv. 3Mos.l9.18. min Glæde i Verden er,

at jeg kand have noget at bestille, lade
see, hvad jeg duer til, og tiene min Næ-
ste. Holb.GW.IV.il. *Det er jo vores Pligt,
at tænke vel om Næsten. TFess.5Jf. jeg (følte)
som om en Hest ogsaa var min Næste.
Bagges.L.1.323. *Andre troe det er nok,

|

Naar et Suk, en flygtig medlidende Taare
|

De offre til Næstens Sorg. Hauch.SD.1.93.
Enhver, som vi have Leilighed til at vise

Kjerlighed imod, er vor Næste, hvo han
end er. Katek.§8. Skikkelig københavnsk
Sladder . . kun at ligne ved lunkent, fed-
tet, højst en Kende surt Opvasknings-
vand, hvori det dog gør saa velsignet at

putte Næsen, mens man bløder Næstens
intime Linned. Esm.7.76. jf. (spøg.): Han
er fanden ikke min Næste, han er en Hol-
lænder. Holb.LSk.IV.9.

\\
(sj.) m. attrib. adj.

10 (han) plager sin fattige Næste med uri-

melig Sn'dk.Holb.Bars.II.14. (de tager)

Brødet af Munden paa deres flittige og
arbeidende Næste. OeconT.II.49. 2) f om
nærmeste slægtninge og venner. Mine
næster (1871: Nærmestej forlode mig; og
mine kyndinge glemte mig. Job.l9.14(Chr.
VI). Mine venner og mine stalbrødre
staae tvert over for, og see paa min plage;
og mine næster (1871: Nærmeste^ staae

20 langt borte. Ps.38.12(Chr.VI).
II. Xæste, et. se II. Næst.
III. næste, adj. ['næsda] (poet., sj. (som

efterstillet attribut) i ubøjet form næst. *før

i Borgekjelder
|
Han huser skuffet (o: be-

draget) Gjest,
I

I Galgen seer han heller
|

Hvem ham var Frænde næst. Ing.VSt.212).
{æda. næstæ; best. f. og flt. af ritn. nséstr,

oldn. næstr, oeng. niehst (eng. nextj, oht.

nahist (ty. nåchst^; supert til I. nær; jf.
30 IV. næst

II
bruges næsten kun uden foransat

bestemmelse ell. m. best. art. (ell. anden lign^

bestemmelse), sj. m. ubest. art. : En næste Art
Christendom. irierZc.XII.468 )|

ordet føles

(og bruges) nu ikke længere i rigsspr. som
superl. til I. nær)

1) som superl. til I. nær 1: nærmest (l.i).

hver Jordegen Bonde . . har maatt erkien-
de den næste Herremand for sit Herskab.
Holb.DH.II.308. *først vil jeg gaae hen

|

40 I næste Christenbod og stiaele Strikken.
0ehl.A.142. Næste Nabo. 75^0. Turen til

næste Kjøbstads Marked var den største

Fest, vi Landsbydrenge k\endte. Schand.
F.76. saas Skibe i Søen, skulde Strand-
vagten strax give sin Kapitajn og sin næ-
ste Nabo det til Kende. Bornh.Samlinger.
IV.(1909).109. Feilb. \\ nu i rigsspr. kun
m. overgang til bet. 3.i: som ligger nærmest
ved ell. lige ved siden af noget af samme

50 art; fx. om værelse: tilstødende. Den næ-
ste Dør fører mig ind i den Stue, som i

en Række af Aar har været mine Ønskers
M2L2X.IIeib.Poet.VII.206. (vi befandt os) i

Kongens Værelse . . Pludselig hørtes en
heftig Samtale i det næste Værelse. Hauch.
11.227. I de næste Huse mærkedes Stø-
det ikke.MO. Drachm.STL.77. \\ (jf. u.

1. nær I.3; nu næppe br.) om vej. den næ-
ste vey fra Saxen til Sverrig er igiennem

60 Dannemark. Holb.DNB.lOO. vAph.(1772).
III.461. *da han ei | Som andre, gik den
næste Vei. Bagges.III.107.

[| i forb. m. flg.

præp.-led ell. adv. Neste dør hoft. Moth.N
100. Han blev ført i det næste Cabinet
ved denne ^2i\.Holb.Hex.V.5. et Menne-
ske, der var klædt som Matros . . kom
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ud . . af Spisekælderen i næste Hus op
til Uhrmager Roslev. Folitievennen.1798/99.

574. Dr. W. . . boer i næste Gade ved
min. Grundtv.E.22. || den næste bedste
(o : den første den bedste)y se bedst l.i slutn.

II
ordspr. (sj.) : i nødsfald er den næ-

ste immer den bedste. Grundtv.Saxo.
1.246. Mau.7053.

2) (især bibl. ell. arkais.) som superl. til

I. nær 3: nærmest (I.2) || m.h.t. slægts-,

venskabsforhold. Den Dræotis næste Ar-
vinger ere rette Eftermaalsmænd.DL.^

—

6—3. hans Søster . . hans næste Paarø-
rende.5il!fos.^i.5fj/.næstpaarørendej. *Selv
ere 1 jo to Poetens næste Venner. l''a/s/.

0vid.a2v. *Du er hans næste Frænde,
dig tilkommer | Den Eet. Oehl.EA.330.
Grundtv.PS.II.66. Ing.EM.II.206. |! talem.

(nu næppe br.): Enhver er sig selv den
næste. Tode.V.185. || som ligger nærmest for,

er af betydning i øjeblikket. *Kain pløied
rask i Vaar,

| Tænkde paa det Næste.
Grundtv.SS.IL25.

3) som superl. til I. nær 4; m. tids-bet.:

nærmest (l.s); ogs. om rækkefølge i tid

(især ved betegnelse for tidsafsnit) og orden,

rang og (jf. bet. 1) i rum. 3.1) om noget

efterfølgende, især om noget umiddelbart
følgende; om enhed i en række af enheder:
som følger lige efter en anden; den umiddel-
bart følgende; m. udgangspunkt i en enhed
(især i rum ell. tid), som er nærværende for
den talende, bruges ordet dog ikke blot til at

betegne den følgende enhed, men ogs. under-
tiden i talespr. om den efter denne følgende
(vel egl. ud fra tilfælde som ikke den første,

førstkommende (efter denne), men den
næste igen): næstnæste (i denne bet. bru-
ges ogs. undertiden (den) anden næste.
Levin.); jf. DagNyh.''hl931.9.sp.5. smst.Vi
1931.9.sp.3; et særligt tilfælde er brugen ved
ugedagenes navne, idet fx. næste søndag
omtalt paa en af de øvrige ugedage alm. be-

tyder søndagen efter den førstkommende (idet

denne opfattes som den første enhed, hvorfra
beregningen udgaar), men ogs. undertiden be-

tyder førstkommende søndag; udtales forb.
(Urimod paa en søndag betyder det i alm.
førstkommende søndag.'(de begyndte) næste
Dag at kaste oveihoråe. ApG.27.18. Det
vil altsammen give sig paa neste B.igs-
åsig. Holb.Kandst.II.l. '„Jeg giver dig Ret,
thi som jeg troer, | Det stod i Kjøben-
havnsposten for ifjor."

|
— „Det gjorde

det vistnok, og det staaer
| Endog i den

for næste A2iT.''Heib.Poet.X.259. Nu skulde
en af de gamle Hofdamer vaage ved Prind-
sessens Seng næste 'Na.t. HCAnd.(1919).I.
14. Jeg skriver med næste Post. AfO. Han
vil reise engang i næste Uge. smsf. VSO.
y11.401. det Næste, der var at gjøre.
S&B. (han) vil fri til mig en af de næste
Dage. Men jeg skal give ham en lang
Næse. IJohans.J. 176. næste Morgen gik
Sneen til Tagtæstet.AndNx.PE.II.223. han
rejser fra Sejerø ikke første Tirsdag, men

næste Tirsdag. Thorsen.Afh.III.247. kom
og besøg os (paa) næste lørdag

i
i den

hvide villa bor N. N., i den næste (villa)

P.P.
i
næstel ell. næste herrel især

brugt ved ekspedition olgn. af en række per-
soner. Nu og da gaar en Dør i Baggrunden
op — en Haand vinker, en Stemme siger
„Næste I" Jørg.DB.169. DagNyh.Vi 1931.9.
sp.4. næste levende billedfe, se ll.le-

10 vende 2.i.
jj
(nu især arkais.) i forb. m. subst.

i best. f.; især i forb. næste dagen. Næ-
ste Dagen blef spiset offentligen ved Tafe-
let. Slange. ChrlV. 785. (hun blev) saa an-
greben af Blodspytning, at Dr. C. . . be-
ordrede os hurtigst at køre hjem, og næ-
ste Dagen kom han åeTuå.Schand.O.II.
272. se ogs. Rubow. SP.156. 215. AaEans.
BUS.114.

II
i forb. m. præp. efter: Alle

Landsting skulle holdis om Onsdagen,
20 eller, om da hellig Dag indfalder, paa

næste Søgnedag der efter. DL.l—3—6.
den næste Morgen efter deres Ankomst
indbød han dem . . til en lille Lystreise.
Hauch.I.132. Næste Dag efter læste S. i

et Blad et Referat om Alt, hvad der var
foregaaet i 'Kou^éen. Schand.0.11.64. 3.2)

(nu næppe br.) om noget umiddelbart fore-
gå aende, een der har været Rector næste
Gang (o: eksrektor). vAph.(1759).356. i forb.

30 m. præp. før (for) ell. adv. som tilforn:
Ingen Rettergang maa holdis paa hellige
Dage, eller de tre næste Dage for Paaske-
dag. DX.i—5—4. denne forhen folkrige
Stad Kiøbenhaun (var) ved Pæsten neste
Aar tilforne . . bleven saa got som leedig
for Folk. Æreboe.167.

4) t ^ forb. paa det næste (ænyd. d. s.,

fsv. i thåt nåsta) paa det nærmeste (se nær-
mest 2.S); næsten, paa den efterkommende

40 sabbat, forsamledes paa det næste (1819:
næsten^ den gandske stad. ApG.13.44( Chr.
VI). ikke alTeneste i Ephesus, men paa
det næste (1819: næsten) i gandske Asia.
ApG.19.26(Chr.VI). »Middelvejen er den
bedste,

|
Det er end al Verdens Tro;

|
Men

man glemmer paa det næste,
|
Der er Mid-

delveje to. Grundtv.PS.VI.144.
IV. næste, v. ['næsda] -ede. vbs. jf. I.

Næst. {ænyd. i ssg. opnæste, knappe, spænde
i o op, SV. nåsta, oldn. nesta, nista, mht. nesten,

oeng. nestan;jf. H. Næst; især dial.) fæste;
knytte; især: sy fast, sammen med et par
løse sting, (ofte i forb. som næste fast, sam-
menø. Moth.N63. JHSmidth.0rds.92. Rap-
pee.(1857).166. Karl Johan hældte Bræn-
devin i det dybe Snit for at rense Saaret
ud, og holdt det sammen mens Bodil næ-
stede med Naal og TrsLSLd.AndNx.PE.I.182.
derfor gik hun og slog Søm ind i Muren

60 og Vindueskarmene og næstede Roserne
fast dertil med noget groft Blaagarnstvind.
Bregend.MAG.70. Underkjolen (bør) altid

sys uden Rynker, og det folderige Yder-
tøj næstes saa hertil. PoW1x^1905.9. Feilb.

11.684. Thorsen.162. OrdbS.(Falster, Ærø).

II
næste op. i. fæste op v. hj. afløse sting.



193 Næste- næstendels 194

jf.opnæste. Junge.397. 2. løse noget Icnyt-

iet eU. sammensyet op. VSO.IV.N90. jf. op-
næste. Moth.N63. VSO.IV.N90.
Wæste-, i ssgr. (især relig. ell. kirk.) af

I. Næste 1. -felelse, en. (sj.) følelse for-

næstens vel; altruisme. D&H. -kær, adj.

(nu sj.) d. s. s. -kærlig, en næstekiær Jom-
frue havde en ypperlig Recept, hvorved
hun lægte denne grumme Sygdom. vAph.
Nath.VI.604. MO. D&H. -kærlig:, adj.

kærlig (god, barmhjertig, hjælpsom) over for

næsten. D&H. -kærlighed, en. vAph.

(1759). en saa . . opofrende Næstekærlig-
hed er vist næppe set siden hine Dage,
da . . Jesus Kristus vandrede her paa tor-

aen. Pont.KS.46.
næsten, adv. ['næsd(8)n] Høysg.AG.99.

(cent/d. næsten, ne(g)sten, glda. nesten (Suso.

144), næstæn (Diplomatarium dioecesisLun-

densis. III. (1900).180); vel egl. akk. ent. m.

af III. næste; jf. æda. næstæ, næsten (AM.),
oldn. næsta (vist akk. ent. f.), samt paa det
næste, paa det nærmeste (se III. næste 4,

nærmest 2.3j; sml. mesten) knyttet som be-

stemmelse til sætningsled ell. sætningsindhold

for at betegne en stærk tilnærmelse, især i

størrelse ell. grad, ell. for at angive, at det,

sætningsleddet betegner, ikke ganske naas ell.

ikke fuldt ud er rigtigt, men maa modificeres
lidt, ikke tages helt bogstaveligt; saa godt
som; omtrent; paa det nærmeste (om
ordets ret frie stilling se Mikkels.Ordf.616.
627 samt AnkerJensen.HCAndersens sprog.

(1929).287).
1) dels som bestemmelse til et følgende ell.

(undertiden) et foregaaende adj., adv. (præp.-
led, konj.-led olgn.) ; dels som bestemmelse til

et verbum, verballed ell. et helt sætningsind-
hold. Dagen derefter skeede Dronningens
Kroning nesten med samme Ceremonier
og Solennitet. Holb.DH.III.45. *SeeI nu
er Stunden næsten oprunden,

|
Næsten

oprunden, som giør dig glsiå. Brors.295.
*Angest, Klage,

|
Nød og Plage

|
Nesten

altiid følger dem (d: vore dage).Stub.44.
jeg inddeeler næsten paa det nøyeste (o:

saa nøje som muligt). Høysg.S.aSf. *Af Ar-
righed (han) næsten Sprak. Bagges.Ep.282.
*her jeg næsten græde maa af Sorg.Bagger.
11.398. *Hul da foer over Havet Blæsten,

|

Skibet forgik i Bølgerne næsten. Kaalund.
210. Tine hørte deres vante Aandedrag,
roligt og taktfast næsten, op gennem Hvl-
set. Bang.T.25. „Hvad er det?" — „Jeg
tør ikke sige det, næsten. Det er en Spytte-
bakke." Buchh.UH.76. mørkt (næsten sort)
UsiSiT. PolitiE.^/4l923.1. det er saa længe
siden, at det næsten er løgn ell. forglemt,
se VI. længe 2.1. (dagl.) ved sammenlignings-
led: der stod næsten som røg ud af hju-
lene, saa stærkt kørte han

i
han svarede

ikke; det var næsten, som han var bange
\

II
brugt i forb. m. verber som tro, tænke,

synes for at gøre en udtalelse mere for-
sigtig. Tror jeg næsten ikke, det er første
Gang, Solen SKinner for mig paa denne

Egn. Pont.L.162. Jeg tror næsten du got-
ter dig ved Tanken om, at jeg alligevel

skal blive nødt til at give dig ug med
Kryds og Slange og Stjerndrys. iiodcMo-
deren.(1920).i. jeg tænker næsten, jeg kom-
mer

i
og8. undertiden i lign. anv. i spørgs-

maal: Hvad skulde saadan een næsten
forslaa Tiden med — andet end med det
Unsitur\ige\JakKnu.LU.104. Kan du næ-

10 sten se derhenne? Jesp.(Vid SelskSkr.HF.
15.25). hvordan kan her næsten blive plads
til os allesammen ?8m8^.

II
noget saa næ-

sten, (nu næppe br.) d. s. s. noget (saa)

nær (se u. I. nær 6.ij. (der var) noget saa
næsten . . faldet lige Mange paa begge
Sider. Grundtv.Saxo.I.149.

|| (jf. u.I.nær b.s)

brugt substantivisk i ordspr. (nærved og)
næsten slaar ell. (1. br.) kaster (D&H.),
skyder (S&B. Rørd.BB.219) ingen mand

20 af hesten, det er ikke tilstrækkeligt at være
lige ved at (op)naa et vist resultat; nærved
skyder ingen hare (se u. Hare 2.8j. CBernh.
111.227. Krist.Ordspr.nr.6079. Halleby.242.

2) som bestemmelse til et subst. ell. sub-

stantivisk led. 2.1) (m. overgang til bet. 1) i

al alm. Det er nesten Middag. vAph.(1772).
III.461. paa den følgende Sabbat forsam-
ledes næsten (Chr.YI: paa det næste^ den
ganske Stad. ApG.13.44. han ejer næsten

2K) Ingenting. S&B. han er næsten millionær
|

2.2) (talespr., 1. br.) i stilling ml. et attrib,

ord og det dertil hørende subst. (opdragelsen
til nar) bestod i . . en Form for Behand-
ling, der skiftevis lod vedkommende være
sin Herres fortrolige, næsten Ven, og i

næste Øjeblik prisgav ham til et helt Sel-

skabs haand gribelige Spot. TroelsL.VI.118.
hun sad oppe ved Havet og længtes .

.

efter det Skib, der skulde sejle gennem
40 Stormen og forlise og slynge et næsten
Lig op paa Stranden. KMich.LL.220. Kon-
gen blev opmærksom paa, at hun var
hans næsten Nabo. sa.H.69. 2.3) i præp.-
led (saaledes at der side om side findes: næ-
sten med bjørnekræfter og med næsten
bjørnekræfter; jf. Dania.11.324f.). *i et
Baghuus jeg logerer

|
Paa næsten Peber-

svende-Viis.5a^^es.F.^57. en lille, livlig

Person med et næsten Fugleansigt. jffC^na.
50 VII.202. Glimtede ikke ironisk Parodi i

den næsten Svulst, der kunde komme i

hans noget opstillede Tale. KLars.Ix.28.
Med næsten Ærbødighed bøjer han sig
og trykker et let Kys paa hendes Haar.
MDodt.De førsteVeje.(1928).41.

næp(ten-del (Moth.NlOO. ThuraKB,
95. Ew.(1914).IV.166. VSO.), -delen
(MotkNlOO. CPRothe.Mq.I.Fort.5r) ell. (nu
i rigsspr. kun; talespr.) -dels, adv. (m. h. t.

60 dannelsen jf mestendels) d. s. s. næsten (1).

At (maleriet) dog ikke blifver (et plagiat)

y

er jeg næstendeels forsikret om. Gram.
Breve.147. *„Det har Du naaef . .

|
„Ei

fanske 1 Næstendeels (Oehl.III.14 : mesten-
eelsj, men dog ei ganske.** Oehl.(1831).

1.18. et Skuespil . . som jeg nu næsten-

XV, Rentrykt «/u 1988 18
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deels havde glemt IIeib.PoetL320. „Men
De lever da heller ikke ganske som Ere-
mit." — „Næstendeels. Fader har travlt

fra Morffen til Aften i Mark og Skov."
Ho8tr.EF.II.ll. Drachm.D.109. rundt paa
(tagene gik) unge Mænd . . som næsten-
dels satte Livet ind for den store Stemme (j:

radioen). BerlTid.^Val935.Aft2.sp.l. Feilh.

Næste-pligt, en. pligt, som et (kristent)

menneske har over for næsten. D&R. -ven-
lig, adj. (jf. -kærlig; 1. br.). D&H. -ven-
lighed, en. (jf. -kærlighed ; 1. br.). D&H.
t næst-forbigangen, part.adj. d.s.s.

-afvigt. nestforbigangne 80 Aslt. Slange.

Chrlv.6. t -foregaaende, i>ar^ adj. nær-

mest foregaaende ; spee. om tidspunkt: d.s.s.

-afvigt fF-SO.;. Moth.N99. Slange.ChrlV.
118. hine modsigende Skraal . . der den
ene Dag raabe et rasende: korsfæste! kors-

fæste! over den, som de næstforegaaende
tiljublede et enthusiastiskHosiannah.i2a/i&.
LB.II.350. MR.1842.380. f -forestaa-
ende, part. adj. [1] nærmest foranstaa-

tnde (2). MR.1701.99.1787.135. f -for-
gangen, part. adj. d. s. s. -afvigt. Moth.
N99. Slange.ChrlV. 181. -forhen, adv.

(emb., foræld.) umiddelbart foran; spec.m.h.t.

tidspunkt, dato: nærmest foregaaende (jf. -af-

vigtj. Dagen efter at den næstforhen om-
mældte Børne-Husets Stiftelse er under-
skrefven. Slange.ChrlV.981. en Udskrift af

den kgl. Viborg Landsoverrets Kjendelse
af 14de næstforhen i ovennævnte Justits-

sag. jH'yWin^.HJ.55. t -forleden, part.

adj. {ænyd. d. s.) d. s. s. -afvigt. den 20de
September næstforleden Aar. Gram.Breve.
26. (kongen) vilde lade det forblifve ved
sin forrige gifne naadigste Erklæring af

2 Junii næstforleden. Slange. ChrlV. 706.

-formand, en. det medlem af en bestyrelse

olgn., der træder i formandens sted, naar denne
har forfald; viceformand. Sibb.Aa.I.250.
EjælpeO. han vilde absolut have mig til

Næstformand i Bestyrelsen, han er selv

Formand for den. JakKnu.GP.25. Under
Forberedelse af Domsforhandling i borger-
lige Sager beklædes Retten af Formanden,
henholdsvis Næstformanden alene. LovNr.
S3'Vsl909.§9. -forrige, adj. [1, 3, 4] dels

(nu næppe br.): umiddelbart foregaaende;
sidste; forrige (2); dels (nu 1. br.): som gaar
umiddelbart forud for det sidste; næstsidste.

Slange.ChrlV. 679. Detharding (Georgius
Augustus) En Søn af Næstforrige (o: den
umiddelbart foregaaende). J Worm. Lexicon
over lærdeMænd.I.(1771 ).257. den hele af-

stikkende Klædning, han . . havde staaet

paa Kirkegulvet i, næstforrige Søndag (o:

i søndags for 8 dage siden). Ing.LE.1.37.
næstforrige Scene (o: 8. scene i forhold til

10. scene). Heib.Poet.II.364. det forrige og
næstforrige Aarhundredes frembringende
Aander. Brandes. VI1I.6. f -forvant, adj.

[2.1] nærmest beslægtet. Slange.ChrlV.507.
-folgende, part. adj. [1, 3, 4] dels (nu
næppe br.): nærmest følgende; næste; dels

(1. br.): som følger efter den nærmestfølgende;
næstnæste. (Kalk.V.757). Holb.KandHt.V.2.
det (stilles), kortelig befåtted, paa de næst-
fÉilgende tvende siåeT for ø\ne.Eøysg.AG.
84. de Svenske maatte stande ham (o:

hertug Karl) til rette dend 12te Dag udi
Orme-Maaneden eller Julio nestfølgende.
Slange.ChrlV.145. Kammerherre H. . . af-

lagde en af de næstfølgende Formiddage
10 Visit. Goldschm.IV.245. hun ventede Fyr-

stens Tilbagekomst den følgende eller

maaskee den næstfølgende Dag. Bergs.PP.
594. Fortsættes næstfølgende Side (o: s. 50).
Hjemmet.^y1^1932.48. I. -forst, adj. (1. br.

i rigsspr.) som følger umiddelbart efter den
første; anden, det begav sig paa den næst-
første Sabbat (vistnok: den første sabbat
efter paaskefesten; Chr.VI: den anden sab-
bat efter den første). Luc.6.1. Han var

20 næstførste Mand paa Brandstedet. OrdbS.
(Fyn). II. -forst, adv. (I br.) i anden
række; som nummer to. Værten faar næst-
først (o: ved middagsservering).Const.GH.
141. \ -inde, en. kvindelig næste (I.l). *vis-

seligt er det en gruelig Synd, | At elske
sin gifte Næstinde. TBruun.III.154. smst.

IV.435. -kommanderende, part. adj.

næsten kun (^, Jal) substantivisk: (den)
næstkommanderende, om den officer

30 i et orlogsskib (undertiden ogs. : paa et (sø)-

fort), der træder i chefens sted ved dennes
fraværelse, og under hvem detailtjenesten sor-

terer. vAph.(1764). han (maa) aldrig uden
Chefens, og i hans Fraværelse den Næst-
Commanderendes, Tilladelse gaae i Land.
Cit.1789.(SøkrigsA.^'Bbbbv). Derefter fast-

sattes Middagsmaaltidet, hvortil Chefen
havde indbudt Næstkommanderende og
Doktoren. Goldschm.VII.257. Dør en Chef

40 for enkelt Skib, overtager altid næstkom-
manderende Kommandoen. Bardenfl.Søm.
1.63. billedl.: Næstkommanderende ved
Universitetsbiblioteket var (i 1874) Dr.
¥&vLshø\l.Børd.TB.289. -kommende,
part. adj. {glda. nestkommendis; nu 1. br.)

nærmest følgende; førstkommende; ogs. (nu
sj-l jf'- «I Talespr.** Levin.): som følger

efter den næste ell. førstkommende; næstnæste.

det næstkommende (1871: følgende^ aar
50 sammensankede Lysias tresindstive tu-

sinde udvalte mænd. lMakk.4.28(Chr.VI).
jeg skal betroe dig at fordre mine Rente-
Penge ind nestkommende Ilte Junii. Holb.
11J.V.9. Frøkenerne Lene og Soffy ud-
bede sig d'Hrr. Lykkes og Næves beha-
gelige Selskab næstkommende Søndag Af-
ten Klokken 8.PalM.IL.n.308. Ikke først-

kommende Tirsdag, men næstkommende.
Levin. JakKnu.G.102. -leden, part. adj.

60 (jf. HL lide 2.8 slutn.; nu næppe br.) d.s.s.

-afvigt; som adv.: sidst; for nylig. *Mangen
Mund for sidste Gang |

Sang næstleden
Nytsia.Tsssing. SalmHj.39.2. Året nest le-

den (o: forrige aar). Moth.L149. Forfatte-

ren (er) næstleeden ved Døden . . afs3.n-

gen.LTid.1738.264. Brochmand . . blefsaa
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i næstleden Aars Martii-Maaned til Biskop i

Siælland ordineret. Slange.ChrIV.930. -lig-

gende, part. adj. [1] (jf. -beliggende; nu
næppe br.) nærmest liggende; nærmest. (Kalk.

V. 757). Bønderne . . maatte siden give en
Eliendelse (af deres jord) til næstliggende
Herre-Gaarde.iroZ6.Z>ff.11.508. de Christia-

nia næstliggende Regimenter. Besol.(MB.)

"/si 775. Bagges.DV.XI.91. f -Ukeldt, part.

udj. lige (i det foregaaende) omtalt. MR.
1773.509. -næste, adj. som kommer lige

efter den næste; anden næste. PVJac.Breve.
131. Tvende lignende Hefter (vil) ud-
komme i næste og næstnæste Aar. Lehm.
{Da.Folkehlad.'^^kl847.25.sp.2). den næste
eller næst-næste Morgen. MylErich.NS.119.

jf.: (hun) døde, til Sorg for næste, næst-
næste og næstnæstnæste Generation. AJ?ew-
riques.SD.24. f -omkring^liggende,
(åe8ol.(MR.)V9l780) ell. -omlig:«cende
(Slange.ChrIV.219. Beiser.1.181), part. adj.

[1] som ligger nærmest omkring (noget).

-paafoli^ende, part. adj. (især emb., for-

æld.) om tid(s-punkt): nærmest følgende, jeg
(har) ingen Forskiel udi næstpaafølgende
Aar . . seet imellem mine og mine Naboers
glødede Agre. Holb.Ep.IV.152. den næst-
paafølgende hønningsåsig. MB.1846.22. f
-paarerende, part. adj. [2.i] nærmest
paarørende. Kongens og Hertugens Lehns-
Fættere, eller de andre nestpaarørende
unge Herrer af detHolstenske Rnus. Slange.
ChrIV.191. substantivisk: de Grader, (hvor)
de Næstpaarørende (er) Brødre og Søstre.
Holb.NF.II.29. -sidst, adj. som kommer
umiddelbart før den ell. det sidste. Moth.NlOO.
Det sidste (udtryk) betegner en nødvendig-
hed, det næstsidste en hændelse. .Høys^.

AG.77. i Sommeren 1914 var Legemets
Kræfter udtømte. I et Brev fra næstsid-
ste August (o: ^^U) siger han, at han har
været meget langt neåe.KMads.(Tilsk.l931.
1.59). jf.: man (skyndte) sig at reservere
sig fordelen ved at sjokke sidst (i klink);

havde man ikke været rap nok . . kunde
man trøste sig med et „næs'sidst". Dania.
VIL128. -søskende, pi. (ænyd. d. s.; til

IV. næst 4; J/". Nærsøskende; nu 1. br. i

rigsspr.) børn af søskende, betragtet i deres
indbyrdes slægtskabsforhold (som fætre ell.

kusiner); søskendebørn. Moth.NlOO. VSO.
MO. OrdbS.(Sjæll.). -seskende-barn,
«t. (ænyd. d. s.; jf. Nærsøskendebarn) især
i flt, om børn af næstsøskende, betragtet i

deres indbyrdes slægtskabsforhold; ogs. om
barn af ens fætter ell. kusine. De, som i

andet og tredie Leed ere beslegtede, det
€r Sødskindebørn og Næstsødskindebørn.
DL.3—16— 9—3. Nørreg.Privatr. V1I.159.
Er Din Fru Moder . . ikke min kjødelige
Cousine og Du mit .. Næstsødskendebarn?
Hrz.Lsp.300. om hun kendte ham. Han var
jo kødeligt Næstsøskendebarn til Fætter
Karls \)SiSiKærsholm. Bang.SE.318. OrdbS.
(Fyn, Lolland), -sester, en. (sj.) kusine.
Bltch.(1920).XXlX.16.

næsvis, adj. ['næ-S|Vi-'s] (gldgs. næse-
vis. Holb. Bars. 1. 3. Kom Grønneg. II. 199.
JSneed.II.336. Hauch.D V.11.104. VSO. VaU
løe.D.49). intk.og adv. -t ell. (sj.) d. s. (Beenb.
11.274. 0ehl.IV.215). {ænyd. næsevis i bet.

2, SV. nåsvis; fra mnt. neséwis ell. hty. nase-
weis; til I. Næse 5.2, egl.: som har en skarp
lugtesans, sml. oldn. nasavit, lugtesans; m.h.t.
bet.-udviklingen jf. næsedjærv, oldn. nas-

10 brå9r samt: S. Pouel . . gør samme Næse
kloge oc vise Helgene igen til Daarer.
HSmith.Overs.afLuthersfortale.(1560).128r;

jf. visnæset)
1) t om dyr (hund): som har en skarp

lugtesans, en fin næse. *Hand stripped
alt paa Jagt med Næse-vise Hunde. Poul
Fed.DP.46. Helt.Poet.4.

2) som vil have sin næse allevegne; som
p. gr. af nysgerrighed ell. selvklogskab vil vide

20 og være med i alting; især: som paa en
paatrængende maade ukaldet blander
sig i andres sager og uopfordret og
paa stødende vis giver sin mening til

kende; ogs. i udvidet bet.: som i ord ell.

gerning viser en krænkende mangel paa høf-
lighed, ærbødighed ell. respekt. 2.1) i al alm.
Han er ikke mindre end undseelig. Han
er snarere næsevus.Holb.GW.(1724).lsc.
Hvem taler til dig, din Næseviise Slyn-

30 gel! sa.Bar8.I.7. Enhver dumdristig, næse-
viis, indbildsk Karl han vil skrive. /SwAm.
1.87. at Jesus i sin Fædrenestad, hvor
dog ingen næsvise Læger bedømte ham,
ikke kunde gjøre mange Curer. ^orreft.

11.394. *Vi gaae i Søen mod en næsviis
Røver,

I
Som hærjer Kysten. Oehl.(1841).

III.47. jf.: (politik er) en umaadelig næs-
vis Herre, som altid blander sig ind i

alle mulige Livets Yorholå.VBe^.LK.I.
40 82.

II
m. nærmere bestemmelse (ved adv.

saa og inf. m. at ell. sideordnet verballed).

Jeg giorde mig saa næseviis, og spurdte
ham hvo hans Kiæreste var. HoJb.ÉP.1.2.
Tør jeg . . være saa næsviis at spørge,
hvori jeg har syndet? FGuldb. LP. 23.
Grundtv.BrS.146. \\ som adv. (jf. bet. 2.2^.

vAph.(1759). *Det er en hæslig Vane,
|

At unge Svende blande næsviis sig
|
I

Talen. Oehl.IV.215.
J|

i videre anv.; om dyr,

de i50 navnlig om plagende insekter : *en liden
Flue,

I
Et næsviis Dyr, som er bekiendt.

Beenb.II.274. *Lammet næsviist ham (o : en
gedebuk) gik i Veien. Winth.II.153. *Med
krøllet Hale og næsevis

| i Gaarden rendte
den lille Gris. Kaalund.214. Hun nikkede
som i Søvne, slog kun svagt med Haan-
den, naar de næsvise Myg vækkede hende.
Schand.AE.333. om ting ell. forhold: Da
(Xerxes) kom til Hellesponten, og vilde

60 gaa over den store Broe . . fant hånd at

Stormen hafde været lige saa Næse-viis
som tilforn, og ruineret den gsindske.Holb.
Intr.I.14. Historien (skal) ikke spille Næs-
viis med at ville gjøre aabenbart, hvo
han (o: Kristus) var. Kierk.XII.32. \\ i talem.

olgn. næsvis er aldrig god olgn. Moth.N109.

13*
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Kri8tOrdspr.231. m. tilføjelse: Næsvis er

ikke god, næsløs er endda værre. Skatte-

graveren. 1884.11. 232. næsvis høne faar

enten knep (kneps) eller korn (kerne), se

I. Knep 3.8, I. Knips 3. i afvisende, dril-

lende svar (til børn): du er viis, men det

er næsvisl Mau. 11557. Krist.0rd8pr.231.

387. 2.2) om optræden, udtryksmaade olgn.:

som vidner om, er udtryk for næsvished.

drengen gav læreren et næsvist svar
j

jf.: Væk med jeres næsvise Fingre. Olf
Ricard.(DagNyh.^Va925.7.sp.5). || talem.

næsvis kniv er altid først i smørret (fadet),

se I. Kniv 2. 2.3) i substantivisk anv., især

som (et forholdsvis mildt) skældsord. Per-
nille 1 du est en Næse-viis. Holb. Vgs.(1731).

1.8. Holt din Mund Næse -Viis lsa.LiSfc.7.5.

*Den Næsviisl hvem har givet ham vel
Lov til

I
At tugte fremmede Forældres

Børn. Oehl.A.121. „Skal de Fremmede da
sidde tilbords paa Skolebænkene, Fru Bit-

termandel?" . . „Ti stille, Næsviis." Heib.
Poet.VI.8. Budde.JF.118. åin (nu sjældnere

du) næsvisl Svar kun til mit Spørsmaal
du Næseviis. Holb.Bars.1.3. som sætnings-

led: (skriverkarlene) tiene til at give din
Næseviis et par Ørefigen. sa.i2;?o.JJ.5.

||

efter tiltaleord. frøken næsvis. Gylb.II.

209. S&B. hr. næsvisl S&B. jf.: *(da)
gjorde Mads Væder et dygtigt Spring,

j

for Bagen han stødte den lille Gris, | i

Gaarden langt fløj Herr Næsevis. Kaalund.
214. monsieur næsvis. Larsen, nu især
i /brfe. jomfru næsvis: Ti stille. Jomfru
Næsviis . . Hun er den irapertinenteste
Tøs i hele Institutet. Eeib.Poet. VLB. Bostr.
NF.40. Jeg vil have Fred i mit Hus. Du
har intet at skaffe med den Jomfru l!iæs-

vis. EBrand.GG.lll. Il efter propr., især i

forb. Fer næsvis. Mau.IL87. LTid.1738.
449. Neyl sé til dén Per Næseviis IIfø!/s^.

S.3. saa kommer en enkelt En, en Peer
Næsviis, og bilder sig ind, at han skulde
være høiere end det Bestaaende. Kierk.
Xn.84. Dania.II.294. ved at holde Tele-
fon uden hemmeligt Numer gør man sig
til Tjener af enhver Dummepeter eller

Per Næsvis, som gider ringe En op. Bør-
sen.^l\1920.2.sp.2. (sj.) i flt.: disse unge
Per-Næse-Viser, som bare vil have Grød
at grine a,f.Valløe.D.49.

I^æsvis-hed, en. ['næsvis-] (nu næppe
br. Næsevis-. Ruge.FT.154). det at være næs-
vis (2); næsvis opførsel ell. udtryksmaade.
Helt.Poet.46. hans Næsvished, at han saa-
ledes klæd havde sat sig op over de bedre
end han, og med sine skidne Klæder for-
dærvede Hynderne. Suhm.Hist.L258. Vil
De lade Dem forbløffe af en ung Piges
Luner og '^æsviished? Heib.Poet.VII.310.
FCHillerup.Den gamle Hustru.(1839).31.

||

i flt. jeg veed ikke hvorledes De kan taale
shge Næsviisheder,Jacobi.(Skuesp.IV.120).

SiTæt, en, I. Xætter, flt. se Nat.
II. Nætter, en. se Nadver.
I. Uæve, en. ['næ'va] flt. -r. {æda. neuæ,

næuæ, oldn. hneii,jf. mht. nevemez, haand-
fuld; vist egl.: knyttet haand (og besl. m. ord
som I. Knevel, IH. knibe^; jf. II. næve,
Nævling, I. Nævse, IL nævse || i rigsspr.

nu især (i bet. 1-2^ som et mere djærvt ell.

dagl. udtr. end Haand)
1) om stor, kraftig, stærk haand (jf.

Jærnnæve^ ell. (især) om sammenknuget,
knyttet haand; ogs. om haanden (uden

10 hensyn til størrelse ell. styrke) som redskab
til kamp (slag) ell. arbejde ; ofte (jf.Haand
B) i billedl. anv., som symbol paa raa kraft,

brutalitet, magt, vold (jf. Knytnævej ell.

som udtr. for kraftig, virksom handling.
*Saaledes kan en Skyldner bæve |

Naar
paa hans Dør med ivrig Næve

|
Der ban-

kes af en Creditor.TFes8.55. *Janitskaren
i din Faders hvide Haar

| Sin Næve vik-
ler. Blich.( 1920). V.206. *Da reiser sigThor-

20 kill, den stærke Bondesøn,
| Og slaaer

forbittret Næven i Bordet med et Drøn.
Aarestr.SS.in.25. JPJac.(1924).1.7. bruge
næverne, se bruge 2.2. knytte næven,
knyttet næve olgn., se UL knytte 4.i.

lange en næve ud efter en, se HL lange
4.1. mine næver klør, se HL klø 2.2.

|j

navnlig i udtr. for slagsmaal, kamp. den
ene slaaer den anden med en Steen eller

med 'Næve.2Mos.21.18. hvad Juristerne
30 ikke kunde udvirke med Pennen, skulde

Kriigsfolkene beviise med Næverne. ^o/&,
Kh.588. Jeg oplevede mangen Spads, jeg
maatte tænke, maatte snoe mig og imel-
lem slaae en Næve (o: slaa fra mig).HC
And.IX.140. jf.: den russiske Næve (o:

militærmagt) er nu alligevel noget man
ikke skal spøge medl LJohans.J.251. slaa s

med eZZ. paa ell. (nu dial.) i næverne
olgn., (dagl.) om nævekamp, slagsmaal (uden

40 vaaben). Moth.Nlll. en saakaldet Trial of

Manhood, eller Fægten i Næfverne. E'/e-

venf.RJ.168. vi sloges efter bedste Evne,
paa bæverne. KLars.SF.169. det gaar løs

paa næverne (D&H.) ell. det gaar paa næ-
verne løs (o: der bliver slagsmaal)

\ jf. Feilb.

II
i udtr., der angiver, at man er godt ud-

rustet, parat til at slaa, tage fat paa ell.

arbejde med noget, at man arbejder, tager

fat med lyst, iver. der sidder et par gode
50 næver pa ham. Moth.Nlll. VSO. Næverne

sidder godt paa hsiia. OrdbS.(Fyn). næ-
verne sidder godt (løs) paa skaftet,
se Skaft, tage fod i næve, spytte i

næverne, se Fod 1.2, spytte, tilknyttet til

adj. m. i ell. (især) paa: Det er din (jaards-

karl . . og jeg har fæstet ham, og dvask
paa Næverne er han ikke efter hvad han
siger. Holstein. (IslSagaer.II.74). den, der
er rask i kæben, er ogsaa i næven, se I.

60 Kæbe 2.2. han er løs paa næven, se H. løs

2.2.
II

i særlige forb. m. adj. bare, blotte
næver, se HL bar 1, H. blot 1.4. haard
næve, se haard 3.i. den pansrede næve,
se pansret, slaa en proper næve, se pro-
per, et par tørre næver, se tør. \\talem.

det passer som en knyttet næve til
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et (blaat) øje olgn., se III. blaa 2.i, III.

knytte 4.i. f i sa. bet: passe som en
næve til et øje. Gram.Breve.62. Tychon.
AB. 33. retten sidder i næven, (nu
næppe br.) om tilstand, hvor næveretten her-

sker. Moth.S161.

2) (i rigsspr. især i faste forb.) om haand
(1) i al alm. Disse Remmer bleve adskil-

lige Gange svøbt omkring Hænderne .

.

og naaede de ey lengere end over Næven
til HsLandleden.LTid. 1726. 833. deretter
triner vi op til Daaben. Præsten havde
netop stukket Næven nør i Vandet. Gravl.

Øen.20. Feilb. jf. bet. 3: Hvo haver maalet
vandet med sin næve (1871: sin hule
HåRjid)? Es.40.12(Chr.VI). \\ dask (se I.

Dask 1.1^, pik (KLars.Soldatspr.38) elLslag
i næve (Larsen.), leg, i hvilken en person
med bortvendt ansigt skal gætte, hvem der

har slaaet ham i hans flade haand. || i forb.

som med næverne i siden, især som
udtr. for trods ell. overmod, sette næverne
i siden. Moth.NlU. Lystigl Min Karll Lad
nu Drages 1 Hatten paa Snur og Næven i

Siden, saa vil vi Dantze til Gulvet Rævner.
Mol.E.(1723).C4r. Naadigfruen stod . . med
begge Næverne i Siderne; Etatsraaden . .

med sine bestandig paa Ryggen. Blieh.

(1920).XXIV.52. D&B.
\\ (jf. Haand 2.2)

i udtr. for haandtryk. *Din tappre Næve
trykke vil

|
Det hele Kjøbenhavn.ABec/tce.

29. især i forb. stikke paa næven, om
de end om Dagen vare uenige, kom de
dog om Natten sammen i alt Venskab og
stai hinanden paa Næven. Corsaren.'^^U
1846.6. den Tortur, det havde været for
hende, da hun ved et foregaaende Besøg
maatte stikke en Seminarist paa Næven.
Font.SM.42. Han gaar som sædvanlig rundt
og stikker paa Næven til højre og venstre.
AchtonFriis.AJ.107. trykke paanæven,
d. s. Morgenbladet.V8l889.1.sp.4. D&H.

\\ (jf.
bet. 1) i udtr., der angiver, at man søger at

faa fat paa ell. fastholde noget. Jeg tør vel
Locke ham Fuglen af Næven endda. Mol.
E.(1723).C6r. Maaske kan han opnaa ved
sit Skriveri at faa Saabys Ordbog slaaet
mig ud af Næven. Thorsen.Afh.IIL83. han
skraber til sig med begge Næver (o: er
begærlig). OrdbS.(sjæll.). gribe med næ-
ver, se gribe 2.1. gaa (sidde) med livet
i næven, næverne, se Liv 2.2.

t| (jf.
Haand 2.4; nu sj.) i forb., der angiver til-

deling ell. modtagelse af almisse, gave ell.

(navnlig) bestikkelse. Mand faaer og ganske
smaae Complimenter og ey saa store Tit-
ler som der, hvor mand viser Skillingen
i H^ætven. Klevenf.RJ.97. især i udtr. som
stikke en noget i næven, give gave,
drikkepenge ell. bestikkelse, naar vi sticker
(ridefogden) en Daler i Næven, giør han
sin Saligheds Eed for Herskabet, at vi
icke kand betale LB.nd-Giide.Holb.Jep.1.6.
Argus. 1770. Nr. 1.3. Skuesp.V.87. krum
næve, se II. krum 1.2.

|J
tude i næven

olgn. {ænyd. d. s., jf.: Næive-tuud og Knud

her-ud. Kinffo. (titel paa digt; se Da.Re-
naissance Digtning, (udg. 1914). 117 ff.) ; nu
dial.) blæse i hænderne for at faa dem varme;
især: fryse. Moth.Nlll. *naar i Næven tudis
maa, | Og mangen frøssen-Pind Skind-
Peltzen har oppaa.BDiderichsøn.Friderichs-
Berg.(1705).C2r. VS0.VII.285. Feilb. jf.:
*Da giester dig vist snerpe-skind (o: skarp
kulde)

I
Med søster tud i næve. Sort.(Saml

10 DanskeVers.^I.llO).

3) (nu især dial. ell. bibl., se ndf.) om
ha an den (især den lukkede, knyttede haand;

bet. 1) som maalsbestemmelse. en
rugt, som bliver en Næve tyk. Pflug.Fr

DP.805. især i forb. m. stor: røde Jon
Klimper en næve stove.smst.1079. store

runde Kager hver 2 å 3 Næver store. smst.

1102. jeg har . . Jord-Æbler . . saa store,

som begge mine Næver. Ew.(1914).II.370.
20 jf. nævestor: nogle brudne Klipper, hvilke

ere at ansee som de vare af Musselskaller
smeltede, som Valnøder og Never store.

Pflug.DP.419. m. h. t. person: Nysted.Rhetor.
27. (en) Karl ikke større end en Næve,
(som Man siger). Leth.(1800).106. Jeg har
kiendt ham fra den Tid, han var saa stor

som en Næve. VSO. Larsen.
\\ (jf. Næve-

fuld; bibl.) m. flg. fuld. en skal tage sin

næve fuld (1871: Haand fuld; deraf. 5Mos.
30 2.2(Chr.VI). præsten skal tage en næve

fuld (1871: en Haand fuld; af mad-offeret.
4Mos.5.26(Chr.Vl). især i flt: tager Eders
Næver fulde af Aske fra Ovnen. 2Mos.9.8.
Til en Kande Vand tager man 4 Næver
fnide. Fleischer.B. 500. jf: En Haandfuld
med Ro er bedre, end begge Næver ful-

de, med Møie og Aandsfortærelse. Prærf.
4.6.

II. næve, v. ['næ*vo] -ede. {jf. sv. dial.

40 nåva, tage i haanden, no. dial. neva, oldn.

hnefa, omfatte med, holde i haanden; til

I. Næve; jf. II. nævse 2; sj. uden for dial,

bet. 3 angives i Larsen, som norskhed) 1) (jf.
I. Næve 1) bruge næven mod; slaa løs

paa med næven, op skal den (o: døren)\

Sparkes opl Næves indl ThitJens.PN.147

.

to Boksere næver hinanden flade. sa.(Pol.

^^U1928.Sønd.l6.sp.l). \\ næves brugt reci-

prokt: slaa s. „De (har) min Tilladelse til

50 at fjerne ham med Magt . ." — „Men
Løjtnanten er vist ikke rigtig god at næ-
ves med, tror \eg.*^ Pont.VF.105. 2) tage
fat paa med haanden; især: række
videre; lange. Esp.243. OrdbS.(sjæll.).

\\

refl.: gribe og holde sig ved noget. De mun-
tre Børn (som tiggede) formerede sig yder-
ligere. De hang i Trenserne, nævede sig
fast i ^tighø\\evne.BKaarsb.M.n.l31. 3)

fj/.Næve sp.201^^) give haanden; stikke,
60 trykke paa næven. Hurtigt sprang Ploug

da op og fik nævet sin nye Kammerat.
HPloug.(NatTid.^^hil928.M.13.sp.2). || næ-
ves brugt reciprokt, han (havde) selv truk-
ket mig med og præsenteret mig for de
Herrer Spækhøkere, Slagtere, Vinhand-
lere o. s. V., han nævedes med dem og
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anbefalede mig til deres Miskundhed. Zep-
peUn.Fr.68. OrdbS.(8Jæll.).

XæTe-, i ssgr. (især dial. Næv-, se u.

Nævefuld;, til I. Næve (1). -arbejder,
en. (jf. Haandarbejder; sj.) person, som
har legemligt arbejde; kropsarbejder. Pont.

LP.VIII.54. -bold, en. (jf. Haandbold;
sport. ell. gym.) tennislignende spil med enjy .

stor, blød bold, der med knyttet haand ell.

med underarmen slaas frem og tilbage. Fr lo Lyst til at banke Byfogden . . men danske

DL.6—9—18. Viborg Samler.''^U1824.3.sp.l,
-kamp, en. (jf. -fægtning; især foræld,
ell. hos sprogrensere) kamp med bare fiænder,

uden vaaben; især om den klassiske oldtids

kamp med næverne efter bestemte regler

(pygme); undertiden ogs. om boksekamp.
Moth.Nlll. i det spartanske Gymnasium
udvikledes . . Legemet til Nævekamp og
Væddeløb. 0ehl.Tale.(1822).8. Erik havde

Knu.LB.40. -bryde, v. (nu næppe br.)

i pass. brugt reciprokt: kæmpe ved at gribe

i hinandens fingre. Naar tvende ville næve-
brydes med hinanden, søger enhver at

bruge alle fem Fingre. Holb.Ep.I.214.
-dask, en (vAph.(1759). VSO. MO.) ell.

et. (nu 1. br. i rigsspr.) haanddask. *Med
Trampen og med Nævedask |

Rask Pigerne
man svinger (o: i dansen). Holst. IV. 119

dannede Mennesker slaas jo ikke, hverken
i Nævekamp eller i Duel. Schand.AE.165.
SaUX.477. -kæmper, en. (f -kæmpe,
Moth.Nlll). (jf. -fægter; foræld, ell. hos
sprogrensere) person, der kæmper i næve-
kamp; især om oldtidens atleter og nutidens
boksere. VSO. Dr. Martensen (taler) tem-
meligt i en Slagsbroders og Nævekæm-
pers Tone. Kierk.Bl.64. Dorph.Sofokles.371.

S&B. -drag:, ©*• (wo. d. s.; nu næppe br.) 20 -nem, adj. (jf. -nyttig samt haandnem 1;
næveslag. Politievennen.l798/99.636. -dyst,
en. (nu næppe br.) nævekamp. Moth.Nlll.
VSO. MO. -fald, en. [-jful', ogs. -|ful]

(især dial. Næv-. Schand.IF.307. Drachm.
KK.65. Christma8.UT.203.jf.Feilb. OrdbS.
(sjæll.) samt (gldgs. og dial.) Næfuld olgn.

(en) Næ'fuld Brystsukker. FritzJurg.nr.56.
OrdbS.(sjæll). CReimer.NB.178. Brenderup.
§115). ftt. -e ell. (dial.) -er (Blanche. Udv.Arbej-
der.l.(over8.1890).31. Arkiv.XIII.392. Feilb. 30 82. 2) (især dial.) dygtig tit at bruge sine hæn

sj.) fingernem, (han var) meget nævenem^
bandt selv sine Bøger ind, giorde Røg-
tohaksåasiseT. Rahb.E.I.71. -nyttig, adj.

(vist optaget fra dial. i beg. af 19. aarh.,

jf.: „Almueord." Levin.; sml. -nem) som
forstaar at bruge sine hænder. 1) (sj. uden
for dial.) som er hurtig, rap til at slaa fra
sig; som næverne sidder løse paa; slagsbroder-

agtig. OrdbS.(sjæll,fynsk), jf. Brandes.IX.

OrdbS.(Fyn)) ell (dial.) næverfalde (Arkiv
XIII. 392). {jf. glda. nøf ful (Suso.30),
næffwæfwl (4Mos.5.26(GldaBib.)), no.

nevefull, oldn. hnefi fuUr samt sv. dial.

nåvafyll, f.; sml. fuld sp.l6P^ og en næve
fuld u. I. Næve 3 || dagl) haandfuld. Moth.
Nlll. (sædemanden) har grebet en Næve-
fuld i Sadkken.Fleischer.AK.76. (han) ka-
ster hele Nævefulde Skarn paa en.TBruun.

der; som har anlæg for haandværk; finger-
nem. Junge. JLandt.Færøerne.(1800).40S^
*Han mærkte, jeg var nævenyttig . .

indretted mig et Værksted. OehlXI.165.
Grundtv.PS. 1. 493. Han var nævenyttige
brugte sine Hænder, strikkede Uldstrøm-
per, ja hele Sengetæpper. ^O^wcZ.FJZJ.
289. Baandgern.133. Esp.143. OrdbS.(sjæll,
fynsk, falstersk). 3) (til bet. 2; dagl) iron.:

EJ.3. en heel Nævefuld af slet Kobber- 40 som alt for ivrigt giver sig i lag med, paa
mønt. Bredahl.(Kjøbenhavnsposten.1834.154.
sp.l). var der nykælvede Køer . . imel-
lem, kom der et Par „Nævefulde" Skraa
ekstra ovenpaa deres Ration. AarbSorø.
1925.7.

II
uegl (et par tusind rigsdaler) var

jo en køn lille Nævefuld. MHans.(Svendb
Amt.1922.89). naar et tropisk Uvejr ra-
ser over Ens Hoved og slænger Hund-
rede Nævfulde Lyn ned over Hus og Gaard

tager sig noget, han ikke evner ell. har ad-
komst til; som ukaldet yder sin medvirken,
blander sig i andres sager; geskæftig. Levin.
Brandes.RS.245. Jeg maa i hvert Fald an-
mode Dig om ikke at hugge Juletræsfoden
til Pindebrænde, som Du gjorde sidst, da
Du var nævenyttig. TidensKvinder.^U1926.
14.sp.l. -nyttig;-hed, en. til -nyttig 2 og
(nu især; dagl.) 3. Jf0.(„i dagl.Tale."). Tak-

Christmas.TJT.203. en nævefuld varme, 50 ket være hans medfødte Nævenyttighed
(dial.) en smule varme (i hænderne ved at
varme dem paa en kakkelovn). Gravl.E.
102. -fæster, en. (f -figter. Moth.Nlll).
(foræld. eU. hos sprogrensere) nævekæmper.
(Kalk.IIL263). De engelske Baxere ere
Nutidens Nævefægtere. F/SO. ORung.Y.40.
-fægtning:, en. ff -figtning. Moth.Nlll).
(jf. fægte 1.2 og -kamp; foræld, ell hos sprog-
rensere) boksning, især efter den klassiske old-

sultede han ikke. Dag Nyh.^V8l909.4.sp.3.
-pnf, et. (jf. -stød; sj.) puf, stød med knyt-
tet haand. VSO. f -pnst, et. (glda. (ftt.)

næffuæ pustæ (Postil.140), fsv. navapuster>
næveslag. *Her af til haar-CoUation (d: ryk-
ken i haaret) | Og Næve-Puster skridis.iSor^.

Poet.41. Prygl og Jiiævepnst. Frank. SM.
1805.57. (han) tumlede tilbage . . som om
han var truffen af et vældigt Nævepust.

tids regler. VSO. D&H. -handske, en. 60 Blich.(1920).XX.128 (senere ændret til: Næ
(foræld.) stridshandske af skinner uden fingre vestød. se smst.225).
(undt. til tommelen). SalXVI.816. -hng:, lifæTer, en (oftest uden art.), ['næ-'varj
et. (æda. nævæhog, oldn. hnefahpgg; jur., fit. (sj.) d. s. (TroelsL.II.8). {ænyd. d. s., sv.

foræld.) slag med knyttet næve. Stavshug naver, no. never, oldn. næfr, f.; oprindelse
og Steenshug og Beenshug og Nævehug uvis \\ i da. vist optaget fra no. (jf. dog
ogHsiSirgTeb.DL.6—7—8(efterJyLov.3.32). Junge) og næsten kun om no. (og sv.) for-
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hold) flager af yderbarken paa hvid-
hirfc, der skrælles af stammen og benyttes

til tækning, fremstilling af runde beholdere

m. m. Moth.N65. Næveren er saa sei og
stærk, at den bruges til Skoe . . og til at

tække Tagene med.Schytte.IE.II.281. Nord
Brun.D.44. Taget syntes underneden tæk-
ket med Birkebark eller Næver.HauchJI.
324. jf: af gamle Birkenæver vunden
Olie. Rostr.(Naturv Tidsskr. 5R. IIL14 7). ||

hertil bl. a. Næver-bark (birkebark. Thorsen.

162), -olie (birketjære, Pyroleum betulinum.
FolkLægem.1.48), -tag ( Vedel Sim. Odense
ByesHistorie.Il.(1841).82).
"Kæve-ret, en. {efter ty. faustrecht (sml.

Fuseret); jf.l. Næve 1 slutn.; især CP) lov-

løs tilstand, hvor selvtægt, vold hersker (jf.
-vælde samt Fejde-, Krigsret l.i^; tilstand,

hvor „retten sidder i spydstagen" ; især om
middelalderlige forhold (i Tyskland). Suhm.
11.138. (Svend Grathe) indførte . . Næve-
Retten, saa at . . et godt Slagsbroder-
Håndelag (blev) nu det bedste Beviis.
Grundtv!Saxo.IlI.156. Kampen gjaldt Rus-
lands Forsøg paa at gjøre den Stærkeres
Ret eller Næveretten g\ælåenåe.Goldschm.
BIS.III.322. Næverettens og Landevejs-
æventyrernesTid. VVed.HB.60. \\hertil(sj.):

Næverets-mand (o: voldsmand. Bothe.Nor-
dens Staetsforfatning. I. (1 781 ). 76). -siag,
et. {ænyd. d. s.; jf. -dask, -hug, -pust, -stød;
især CO) slag med knyttet næve. ECAnd.
VII.104. Næveslag i Bordet. iSc/iawd.£-S.49.

nogle begyndte at . . give ham Næveslag
(1819: slaae ham med Næverj. Marc.14.
65(1907). Det var ham, der under et Skæn-
deri med et Næveslag knuste Michelange-
los Næse.Beckett.(Tilsk.l933.II.14).

|| i sam-
menligning ell. billedl. farende op med et
Sæt, som om han havde faaet et Næve-
slag i Mellemgulvet. AKohl.MP.II.37. for
hele det danske Folk . . er den nye Lov
(o: der forbyder sdjy. foreninger at bruge
ikke-tysk sprog) et Næveslag i Ansigtet.
Sønderjylland.l908.22.sp.2. -stor, adj. (jf.
u. I. Næve 3 samt haandstor; sj. i alm. spr.)

af størrelse som en knyttet næve. Brændin-
gen var saa stærk, at den kastede næve-
store Stene frem og tilbsige. Andres.Elitf.
20. AchtonFriis.JL.1.459.

\] især om person

:

som ikke er ret stor. Moth.N112. *nævestor
Pygmæe til spæde Hofte binder

[
Det

fingerlange Sværd. Bagges. NK.260. Vor
unge Kong Erik har gaaet svare Ting
igjennem fra han var nævestor. Ing.KE.
1.116. CBernh.V.33. -stærk, adj. (især
dial.) som har kræfter i hænderne; haand-
fast. Moth.N112. en Eneste . . vovede et
Stød i Piben (men) endeel nævestærke
Klappere . . gik løs paa ham. Oversk.L.405.
Monrad.Ps.62. FrGrundtv.LK.222. -sted,
et. (jf. -puf, -slag; nu sj.). Moth.N112. Blich.
(1920).XX.225(se u. -pust), -tag, et. {jf.
no. nevetak, haandtryk, fingerspand, samt
Haandtag; sj.) 1) greb med hænderne; især
om greb i brydning olgn. ell. (i videre anv.)

om kamp: nappetag (8). førend det skulde
komme til noget videre Næfve-Tag, end
dette, da de fattige 80 Danske motte dra-
ges med 800 vilde Tydske. Gram.Breve,
166. Han skvattede lige strax, da jeg
raabte ham an, saa vi kan tage den Ting
i al Rolighed. Der bliver ingen Brug for
et Nævetag. Schand. VM. 190. 2) haand-
slag; haandtryk. FrSchmidt. (Bahb.Tilsk.

iQ 1791.344). -tryk, et. 1) (nu sj.) fast
haandtryk. VSO. MO. S&B. 2) (nu næppe
br.) nævepuf, -stød. gif ham et nævetryk
i bugen. Moth.N112. MO. -Twlde, en
(D&H.) ell. et. (jf. -ret; sj.) voldsregimente,
FyensAvis.^Vil867.1.sp.l.

Xæv-fuld, en. se Nævefuld.
XæTling:, en. ['næulei],] fit. -er. {vel

dim. til I. Næve; jf. fynsk nævling, ube-
hjælpsom jjerson; sml. f Nefle ell. neufle

20 ell. nifle . . Er at slåe med næver. ifo/Zi.

N112 (hører maaske sammen m. nøfle, s. d.)

samt no. dial. nevla, gribe i næven || skol.,

foræld.) slag i den flade haand med den tykke
ende af riset ell. med ferlen; haandtage.
Moth.N112. Tode.SB.131. Ing.Levnet.II.15.
„din Fader . . fortalte, at Du havde faaet
sex Nævlinger for Donaten." . . „Tolv
Mile er der fra Slagelse her til Amager-
torv, og Du fornam, at jeg fik Nævlinger i

io Slagelse latinske Skole." Bosenk.ES.II.151.
I. STævn, et ell. (nu næppe br.) en

(JohsSteenstr.ValdemarsJordebog.(1874).469.
KEjorth. Betskrivningsspørgsmaalet. (1886).
17.jf.ogs.EjælpeO.). [næu'w] fs/.Nævnd. Al-
len.II. 322. [ Weilbach. ]KristiernII.(1874}.
78). fit. d. s. {glda. nefn(d), æda. næfnd, oldn.

nefnd, mnt. nemede; egl. vbs. til nævne 4.1;

jf. II. Nævn) samling afudvalgte (udnævnte)
personer; udvalg; egl. om middelalderens

4fi nævninger (og disses kendelse) under en
retssag (Moth.NlS. Nørreg. Privatr.VI.il,
CLEStemann.Betshistorie.(1871).156ff. Otto-
sen. VE.1.247); senere (fra ca. 1850, især
brugt af sprogrensere, jf. EjælpeO.): kom-
mission; komité; udvalg; nuisær(emb.)
om forskellige offentlige, administra-
tive udvalg, udstyret med en vis myndig-
hed, spec. om de i krigsaarene nedsatte hus-
lejenævn. Taxationen foretages af et

50 Nævn, bestaaende af en af Kongen for
hele Landet udnævnt fast Formand og 2
Medlemmer, der vælges for hvert enkelt
Tilfælde. Bigsdagst.A.1868/69.sp.l821f. Sa-
gen (skal forelægges) et sagkyndigt Nævn
paa fem Medlemmer. LovNr.64'^^/5l880.§6.
Barfod.DE.I.119. et Nævn, bestaaende af
en Mand fra hvert Sogn, skulde møde
hos selve Kongen. Skjoldb.KE.182. ORode.
KV.146.

II
(sj.) om (medlemmerne af en)

60 edsvorneret, nævningedomstol. Cantu.I.302.
„Jeg maa nu bede Nævningerne trække
sig tilbage," sagde Retsformanden . . Næv-
net forlod Retssalen. OBung.Nov.II.75. ||

ofte som 2. led i ssgr., se fx. Aalegaards-,
Herreds-, Køns-, Lensnævn; jf. endvidere
EDahl.AM.61f.
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IL Nævn, et. [næu'n] flt d. s. {nydann.
til nævne I.2; jf. oldn. nefnd, benævnelse;

smLI.l!isdyn;8progv.,8J.) benævnelse; be-

tegnelse; især: personbetegnelse af ap-
pellativisk art (jf. Nævne-navn 2, -ordj.

LJac.KvM.2.
nævn-bar, adj. (jf nævnelig; sj.) som

kan nævnes; til nævne 3.1 : *alt nævnbart
Ondt var løsladt her for Tiden. -Drac^m.
DJJI.96. jf. ogs. unævnbar.
Nævnd, et ell. en. se I. Nævn.
nævne, v. ['næunaj Høysg.AG.1.22.

præt. -ede ell. -te; part. -et (nu næppe br. i

adjektivisk anv.) ell. -t [næu'nd] vbs. -else

(s. d.) ell. t -ing (Moth.N17. vAph.(1772).
III. JBaden. OrtO.). (æda. næfnæ, run.

næfna, oldn. nefna, ty. nennen, got. namnjan,

jf. lat. nominare ; afi. afNavn ; jf. I-II.Nævn,
II. Nævning samt II. navne)

1) give et (nyt) navn, en (ny) betegnelse;

navngive. I.1) (nu sj. uden for dial.) i

al alm.: give navn; navngive (1). *(8a-
karias) fik, da Sønnen skulde nævnes

(

Sit Maal igjen. Grundtv.PS.IV.420. Adam
nævnte dyrene, da de gik forbi ham.
EjælpeO. m. tings-obj.: *Nat og Næen

|

Navn de gave. |
Morgen nævned'

|
De og

Miådsig. Sandvig.Edda.I.40. || nævne med
ell. ved et navn. Han sætter Tal paa
Stjernerne, han nævner dem allesammen
ved Navn. Ps.i4 7.4. Jeg har imod at nævne
mine Børn med store Navne, thi de bliver
maaske kun smaa. Termansen.Breve til Fru
Skibsted.(udg.l914).30. især m. h. t. tilnavn,

øgenavn, se u. Navn 1.8. || i forb. m. efter;
næsten kunipass.: bære ens navn; være op-
kaldt efter; være benævnt efter. Tob.3.10.

Slottet, Søen nævnes efter. Blich.II.556.

Christiane Vilhelmine Pedersen . . var
nævnt efter . . Christian Vilh. Petersen .

.

til Engelsholm, i hvis Hus hendes Moder
havde tient. RibeAmt.1915.185. Feilb. 1.2)

(nu især poet. ell. højtid.) m. obj. og præd.:
kalde (3); benævne (1); m. propr. som
præd.: Sønnen som var næfnet i Daaben
Woldemar Chnsti^n.Slange.ChrIV.694. *Et
Land er nævnt Thrudvanger. Oehl.NG.l.
*Jeg nævned ham Carolus: det var hans
Christen-'Hisivn. Ing.RSE.VI.264. m. Navn
som obj., i forb. nævne ens navn N. N.,
se Navn sp. 1015^.

|| m. appellativisk præd.
*Jeg venter, at man mig en Skumlere vil

nævne. FrHorn.SomnPoet.120. *Een har
det Ydre, som man kalder Lykke,

| Een
har det Indre, som man nævner Aand.
OehlJ.285. *„Onde Djævel" har man nævnt
dig (0: Lucifer),

| og et „Helved" har man
lævnt dig. Thuborg. Vi Mennesker. (1917). 7.

jf. bet. 4:-. *Hun nævnede sin Sanger mig,
|

Og selv var hun min Brud. Winth.III.141.

\\ m. maades-adv. i prædikatsleddets sted.

Hvorledes nævner man dette Redskab paa
Fransk ?ilfO. hvorledes nævner (0: titule-

rer) man den embedsmand, når man skri-

ver til ham

?

HjælpeO.
||
m. adj.-præd. *Ikkun

den er fri at nævne, |
Som kan giøre hvad

han vil. Grundtv.Krøn.41. det indiske Drama
(er) fortrinligen skikket til at nævnes ro-

mantisk. Moi6.F.;2<5^. 1.3) (jf. bet. 2.2 slutn.;

nu sj.) refl.: kalde sig. vAph.(1772).III.
han nævnte sig Petersen. DÆH. jf.: Idet
vi nævne denne Tidsalder som Humani-
tetens, da nævne vi den med et Navn,
hvormed den . . har nævnet sig séVv.Mart.
Mynst.II.44.

|| (jf. u. bet. l.i> i forb. m. e f t e r

:

10 den Venstrepolitik, der nævnede sig efter
(j(T}inåW\g.ÉHenrichs.MF.lI.5. 1.4) i sær-
lige forb. m. adv. |Inævneom('t omkring.
Gram.Nucleu8.1039), (nu næppe br.) give et

andet navn. Moth.N16. VSO. || nævne op,
(nu dial.) lade (et barn) faa samme navn
som en anden (en ældre slægtning); kalde op
(3). Nefne barnet op efter én. Moth.N16.
VSO. CReimer.NB.326. m. h. t. den, hvin

navn anvendes: Nu er han nævnet op, nu
M kan han dø, når han vil. Krist.Ordspr.231.

2) kendetegne nogen ell. noget ved at an-

føre vedkJs navn ell. benævnelse; angive
navnet ell. betegnelsen for; navngive
(2); betegne. 2.1) (m. overgang til bet. 3.i;

nu næppe br.) tiltale ved navn; kalde
paa med navns nævnelse. Moth.N16. der
er saadant gemeent Væsen hos os alle,

besynderlig hos mig, hvilken hånd aldrig
nevner, uden hånd kalder mig: Din liider-

30 lige gemeene Slyngel. Holb.Kandst.1.2. jf.

:

*Naar din Søn kan nævne Moder
|
Lær

ham nævne Fædreland. Thaar.PB.4. 2.2)

opgive navnet paa nogen ell. noget, nævn
mig Byerne i Fyn. S&B. nævne et Hus,
en Agent. Ludv. jeg nævner ingen, jeg
vil ikke sige vedk.'s navn; især (jf. u. bet. 3.2^

som udtr. for, at man hentyder til visse vel-

kendte, uheldige forhold, som der ikke bør
tales højt om. Moth.N16. Jeg nefner ingen,

40 thi det er mod min Natur, at tale en Hund
noget til præjudice, end sige et Menniske.
Holb.LSk.1.5. Jeg nævner Ingen, men der
er en Høne, som vil plukke sig, for at see
godt ud; var jeg Hane, jeg vilde foragte
ende. HCAna.Vl.l57. || i en foræld, daabs-

formular, som opfordring til at meddele bar-

nets navn (nu: hvad skal barnet hedde ?j.

Moth.N16. da Præsten . . havde sagt: „næv-
ner Barnet 1" sagde Bærerinden: „Juliane."

50 Blich.(1920).XXV.14. VSO. \\ nu især m.
præp.-led, i forb. som nævne ved navn
(jf. u. Navn 1.2^, udtrykkelig angive ens navn.
Mose og Aaron toge disse Mænd, som ere
udtrykkeligen nævnede ved Navne. 4Mos.
1.17. Socrates (har) jo ogsaa . . angrebet
visse Personer i sær, ja nævnet dem ved
Nsivn.Holb. Hh. 11.496. *Nævn mig ved
Navn da det klare

|
Himmellys over mit

Blik. PalM.U.467. nævne barnet ved
60 dets rette navn, se Barn 2. nævne en

ting ved dens navn, seNavnl.i. nævne
med navns nævnelse, se Nævnelse 1. 1|

(jf. bet. l.s; nu sj.) re/l.: navngive sig. Det
er enhver tilladt at nævne sig, om han
vil, paa Titelen af sit Verk, eller og
at bUve ubekiendt.J5weec2.IIJ.466. (jeg)
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havde neppe gjenkjendt ham, hvis han
ikke selv havde nævnet sig. Hauch.II.212.
CKMolh.Dante.IL98. S&B. 2.3) (nu næsten

kun m. overgang til bet. S) opgive betegnelsen

for; bestemme arten af; give meddelelse om;
betegne, nævn din Løn for mig, og den
vil jeg give dig. lMos.30.28. imidlertid

gaaer Spulet fort, Commandeuren og hans
Søsterdotter kaste vexelviis og nævne
Ørnene. Skuesp.V.216. ^ m. h. t. (trumf)-

farve (jf. døbe 3.3j: Trumf maae vælges
og nævnes, førend man, istedet for de
bortkastede Kort, har taget friske og be-
seet dem. Spillebog.(1786).4. \\ om ord, ud-
tryk: betegne; udtrykke. *Følelser, som
Ord ei nævne. Bagges.Ungd.II.29. *Vejen
gaar til Guds-Fredens Stad

|
Med al den

Herlighed, Mund kan nævne. Grundtv.SS.
IV.310. Ing.BSE.VI.270. \\ m. h.t. person:

omtale paa en vis (især: rosende) maade.
•ikkun én, | Kun Toke, nævner jeg hans
Mage. Grundtv.PS.II.195. *Danske (de var)
af Tunge af Æt og af Id

|
Thi skal de

nævnes i løbende Tid | Fædrenes værdige
^ønnev.sa.Udv.1.756. PEMull.''270

3) fremsætte en kort meddelelse ell. en
ytring. 3.1) (jf. bet. 5) give en kort medde-
lelse om nogen ell. noget; især: bringe paa
bane, fremføre (som eksempel, bevis); om-
tale; anføre. \\ (jf. bet. 2) m. h. t. person.
Ach Leander 1 dog hvi besmitter jeg mine
Læber ved at nævne den, som ingen bør
tæncke paa meere, end siige nævne. Holb.
UHH.IV.3. *vee . . | Den Usling, som kan
nævne dig (o: fædrelandet)^ og ei | Be-
geistres ved at nævne dig. Bagges.NblD.
246. man har aldrig hørt den Digter nævne.
D&R.(jf. u. høre 4.4 slutn.). \\ m. h. t. ting
€ll. (navnlig) forhold, hun kand ikke nævne
sit Forklæde eller Skiørt, uden hun siger:
med Permission, eller salva fenia, mit ¥or-
klæde. Holb.Bars.(1731).II.3. (det er) for
almindelig erkiendt, til at det behøvede
meer, end at nævnes. Molb.EL.158. disse
to nævnte Spørgsmaal ere . . kun nævnte
exempelvis. HNClaus.FY. 205. sp. 3. Den
stakkels Djævel bad . . at Ingen af os vilde
nævne denne Begivenhed.Gylb.Novel.IL83.
Det nævnes ei i Loven. VSO. *Du købte
Bakkeiser. Dette så jævne,

| men gam-
meldags Ord, jeg ikke forstod —

|
jeg

havde aldrig hørtBakkeiser nævne. Blaum.
Sk.l2(jf. u. høre 4.4;. som allerede nævnt
i indledningen døde han 1841

j
(sj.) m.

flg. sit-sætn.: Hun laa med Barnet' i sin
Arm og nævnte kun at hun var syg. Gravl.
E.80.

II
opregne. *Jeg skulde nævne dine

Fædre,
I
Om Dyd blev stor ved Folkefær

(o: slægt).Tullin.I.258. Embedsmænd og
Betientere . . som have en Betiening, der
ikke nævnes i Rangen. Stampe.VI.93. især
i udtr. alt hvad nævnes kan. Magt og
Herredom og alt Navn, som nævnes, ikke
alene i denne Verden, men ogsaa i den
tilkommende. Ephes.1.21. *Alt hvad Her-
ligt Du kan nævne,

| Alt hvad Højt din

Sjæl kan naa. Kaalund.335. Jahve fjerner
fra Jerusalem og Juda hver Støtte, der
nævnes ksin.E8.3.1(Buhl). (nu næppe br.:)

alle og enhver (advares) ei at creditere
ovenmeldte Militaires noget, under hvad
Navn nævnes knnde. MR. 1741.767. \\

værd atnævne, omtale værd; nævnevær-
dig, (især i nægtende forb.). *Alting uden
dig er Trang,

|
Ey at nævne værd en-

10 gang. ^rors. 70. Det er saa forsvindende
lidt, der nydes af Drikkevarer, at det næ-
sten ikke er værd at nævne. SundSans.
1933.138.sp.l. 3.2) m. h. t. ord, ytring: frem-
komme med; anføre; især i forb. som ikke
nævne et ord om noget, intet nævne
derom, ikke sige et ord derom, jeg har
aldrig nefnt et ord derom til nogen. Moth.
N16. dog nævnte han Intet til ham om
sin Broders Lidenskab. Hauch.L260. Hvor-

20 naar kunde han være kommen paa den
Tanke? Han havde jo . . ikke nævnet det
mindste derom. Pont.LP.VLl55. Feilb.

\\

(nu sj.) uden obj. (hvis) den Syge næv-
ner om Kniben eller Rumlen i Under-
livet, saa haver man at formode en Durk-
løb. Abildg.B.213. Han maatte have meget
bevægelige Ørelapper, for Ørene stod,

saasnart der nævntes om Stedet, pludse-
lig ud paa ham, som paa en Kanin. Bang.

30 R.50.
II
(nu næppe br.) om sproglig udtryks-

maade; dels m. h. t. ord: anføre; anvende;
bruge. Den første (kasus) er Nominativ,
og i denne Casus hører et hvert Ord
hiemme, naar det blott og bart nævnes
for sig selv, og staaer allene. PSchulz.DS.
59. De ord Element og Bdgståv nævnes
geménlig i fléng, det ene i stéden for det
andet. Høysg.AG.l. dels m. h. t. lyd: udtale.

Lad een nøje merke, hvad Stilling hans
40 hele Mund . . er i, naar han nævner Vo-

calen n. fføysg.Anh.7. \\ m. Navn som obj.

Hans nafn bléf ikke nefnt en gang. Moth.
N16. *Til Thinge jeg foer. Jeg nævned
mit Na.vn.Ing.RSE.VI.246. Jeg gider ikke
høre hans Navn nævne (o: jeg kan ikke

udstaa ham; jf. u. høre 4.4^. Mau.II.69. (jf.
u. bet. 2.2) i udtr. for hemmeligholdelse af
en^ersows navn; vi nævn er in gen navne;
de, der kender sagen, ved besked, og for

50 andre er det ligegyldigt
j
(især bibl.) om

anførelse af navn som en art padkaldelse,

en trylleformel: nogle omløbende jødiske
Besværgere dristede sig til at nævne den
Herres Jesu Navn over dem, som havde
de onde Aander, sigende: vi besværge
Eder ved Jesum, hvilken Paulus prædi-
ker. ^^6f.i9.25. *Den (o: stenen) løfter du
med ringe Kræfter op, | I det du næv-
ner sagte ved dig selv | Din Faders og

60 din Bedstefaders Navn. Oehl.I.102.

4) t videre anv. af bet. 2: udpege, ud-
vælge i et bestemt øjemed. 4.1) m. h. t. per-

son. Fogeden (skal) nævne otte . . Her-
rets- eller Birke-Mænd, som skulle . .

komme paa samme Ejendom, som Reeb
begæris paa. DL.1—18—1. Det engelske

XV. Rentrykt »/u 1933 14
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Folk gav Elisabeth og det svenske deres

Dronning Christina fuldkommen Magt til

at nævne dem en Konge. Schytte.IB.1.107.

II
nævne ud (jf. udnævne^, udpege, ud-

tage Hl et offentligt hverv. Moth.Nl?. 4.2)

m.h.tsted ell.tid: fastsætte; beramme;
bestemme. 'Pan derfor lod udraabe |

En
stor og hellig Fest, som i den Maaned
Zar,

I
Til denne gyldne Freds Erindring

nævned var. Holb.Metam.44.

5) (til bet 3; især emb.) perf. part. i best. f.

(ofte uden foreg, bestemmelsesord, se Mikkels.

Ordf.199): (den) nævnte, den (tidligere) om-
talte; bemeldte; for( an)-, førnævnte.
det nys nævnte værk (er) udgivet saa al-

deles uden mit Forudvidende. ^a^^es.L.

I.xxxiii(jf. nysnævntj. jeg (skikkede) min
Dreng, den nævnte Niels, ud til . . Præ-
sten i Esbønderup. PVJac.TroU.34. Tyveri
i et Værelse . . i " '

7 Kr. og . . Ur. Mandsperson . . fulgte

(anmelderen) til nævnte Værelse . . be-
stjal ham for de nævnte Ting. FolitiE.^^/ti

1923.4.
Nævne-fald, et. {jf. ænyd. nævneen-

delsefald (DGrammat.lI.374), oldn. nefni-
ligt fall; efter ty. nennfall, som overs, af
lat. casus nominativus; sml. nævne 1 samt
-form

;
gram.) nominativ. NWTBondesen.Le-

detraad.(1853).9. Mikkels.Sprogl.169. Glah-
der.Betskr.*(1929).xxxvii. -form, en.{fore-

slaaet af Bask; gram.) d. s. Bask.III.274.
VilhThoms.Afh.IL127. nævnelig:, adj.

['næunalil {jf. nævnbar samt oldn. nef-

niligr, adv. nefniliga; sj.) som kan næv-
nes; til nævne 3.i: alle nævnelige Kirke-
sanger- og Skolelærerforretninger. ^/ic^.

(1920).XXXII.17. nu især i ssg. unævne-
lig (s. d.). Nævnelse, en. flt. (sj.) -r.

nes) Gaardmand Jens Madsen og Huus-
mand Ole H., begge af Granløse. For
Navns Nævnelses Skyld anmeldes denne
Stævning for Gaardmand Knud Rud i

F\emløse.Hyllino.HJ.85.Nellem.Proces.530.

2) (sj.) i mere konkr. anv.; til nævne 1.2

:

benævnelse; betegnelse. Ogsaa til Dan-
mark have begge Nævneiser (o: højre og
venstre) nsL&et. Hejmdal.^/sl869.1.sp.l. jf.

10 Etatsraadsnævnelse (o: etatsraads ti-

tel). Sibb.Aa.1.259. \\ trosbekendelse; konfes-
sion, den Bekjendelse eller Nævnelse,
hvortil man henhørte. Sibb.Aa.II.5. Næv-
ne-n&aade, en. (til nævne 1.2 ; sj.) maade
at benævne, betegne nogen ell. noget; beteg-

nelsesmaade; benævnelse. *kald ham ikke
„Jack",

I
for saadan Nævnemaade er vul-

gær. Drachm.DJ.II.87. -navn, et. i)(sj.)

til nævne 1.2, om det af en persons (for)-

det kgl. Bibliothek af 20 navne, hvormed han sædvanlig betegnes; kalde-
- ' '

'

navn. NatTid.'Vi9l926.Aft.3.sp.l. 2) (jf.

-ord; gram.) f navneord; nomen. Moth.Nll^
-ord, et. (jf. II. Nævn; til nævne I.2; nu
sj.) betegnelse; navn (l.i). VSO.(u. Navn 1).

jf.: 'Saa sort var aldrig nogen Dag (som
den dag, verdenskrigen udbrød),

\
det er

dens Nævneord. Bode.VB.83.
\\
(ænyd. d. s.;

jf. -navn 2, ty. nennwort; gram.) spec: no-

men; navneord; substantiv. FrHorn.PM.114.
30 VilhThoms.Afh.II.77. Nævner, en. f(t>

fiævneTe.LTid.1745.455). flt.-e. {ænyd. næv-
ner(e), ty. nenner; til nævne l.i; efterny-
lat. denominator; mat. ell. regn.) brøktal, som
angiver, i hvor mange dele det hele, enheden,

er inddelt; det tal, som i en brøk staar
under stregen. 15, som er Telleren og
.. 24, som er Nævneren o: ^°/2i. Sylvius.

Geom.9. Naar Tallet ikke gaar op i Brø-
kens Tæller, dividerer man Brøken ved

1) (især ID) som vbs. til nævne; især fiZ 40 at multiplicere Nævneren med Tallet.Ee^
nævne 3: omtale; (kort) meddelelse; an-
førelse. Nævnelsen af de fornemste Bø-
ger, som behøves til Studiet, vilde lige-

ledes være gavnlig. Ørst.VI. 153. Bhch.
(1920).X.84. saaledes er det jo i Eventy-
ret . . at et Menneske . . ved et Ords Næv-
nelse gaaer i Stykker, bliver til Støv. Kierk.

V11.346. Ved Nævnelsen af Summen syn-
tes hun pludselig let åisti?et. Bang.L.164.

nebMellJ.16. fælles nævner, (1. br.) fæl-

lesnævner. SaVlV.179. DagNyh.V7l921.7.
sp.6.

II (jf. GeneralnævnerJ b'illedl. Som
Helten i Operaen er Don Juan Stykkets
Nævner, han giver det som Helten i Al-

mindelighed dets NsLvn. Kierk.1.98. Jeg
havde slet ikke gjort mit Regnestykke
med Døden, hverken som Tæller eller

Nævner, hverken over eller under Stre-

II
især i forb. som med navns nævnelse, 50 gen. Drachm.E0.406. nævne-værdig;,

(navnlig emb.) idet vedk.^s navn udtrykkelig

anføres; med angivelse af (ens eget ell. især

:

en andens) navn. jeg (har) undgaaet at .

.

angribe med NavnsNævnelse. Grundtv.DV.
IV.198. han havde . . leveret Kritiker over
Bøger og Theater, men uden Navns Næv-
nelse. ECAnd.VlII.279. (forfatteren) har
fremstilt alle . . sine Venner og Bekendte
med Nævnelse af disses fulde Navn. Bran-

adj. (f nævn-. Moth.N16). {jf. ty. nennens-
wert samt værd at nævne (u. nævne 3.i^)

som fortjener omtale p. gr. af sin værdi, be-

tydning; betydningsfuld; især (ofte som adv.)

m. ret afsvækket bet, navnlig i nægtende forb.,

om ting ell. forhold, som er uden større be-

tydning, som der ikke kan lægges megen vægt

paa: (ikke) væsentlig, betydelig. Skeptike-
rens Slentren gennem Tilværelsen uden

des.V.206. (hun) er kompromitteret. .Tænk, 60 at anstifte noget synderligt Ondt, og uden
at blive sat i Avisen med Navns Nævnelse.
OBung.P.234. varsel for navns néevnel-
ses skyld, (jur., foræld.) tilvarsling under
en vidnesag af personer, der ikke var par-
ter i sagen, men om hvem noget kunde ventes

forklaret af vidnerne, som Vidner (indstæv-

at gøre noget nævneværdigt Godt.Drachm.
F.11.49. *Slig underfuld Kilde (o: kærlig-

hed)
I
klækker ud alt Stort paa Jorden,

|

alt nævneværdigt Ædelt. sa. VS.83. Bræd-
der, der har Not i begge Sider (er navn-
lig) nødvendige, naar større Flader skal
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bære nævneværdig høje Y&nål&g.Haandv.
173. Hvorledes skulde vel Grev F. . .

kunne have sagt Noget, der i og for sig

var nævneværdigt? VortLand?^hl906.1.8p.3.
^Tror De ikke, at det kolde Vejr . . har
skadet Salget noget?" — „Ikke nævne-
værdigt." jDawwe6ro^.»V9iPi0.i.8i?.7.

I. Kaevnins:, en. vhs. til nævne (s. d.).

II. Nævniiifi:, en. ['næuneix] ftt -er elL

(I hr.) -e (MunckSJOS. BerlTid.Vel933.M.

9.8p.l). {æda. næfning; a/l. af nævne 4.1;

jf. I. Nævn; især i flt.; jur.) egl. om (et ud-
valg af) mænd (ofte: 12), som efter gam-
meldansk ret i visse sager og paa forskellig

maade optraadte som en art jury, der ved

edsaflæggelse udtalte sig om en sags realitet;

medlem af et nævn (jf. Herreds-, Køns-
nævning^; i 19. aarh. brugt (hos sprogren-

sere) i flt. som gengivelse af eng. og fr.

jury (se JuryJ; i Danmark efter LovNr.90
^^Ia1916 om de, efter særlige regler udtrukne,

lægmænd (mænd ell. kvinder), der i visse

sager (navnlig misgerningssager) udtaler
sig om anklagedes skyld ell. uskyld
(hvorefter straffen eventuelt udmaales af de

juridiske dommere); uden for jur. spr. un-
dertiden ogs. om meddomsmænd. Moth.Nl?.
Nørreg.Privatr.VI.13. jeg bør tiltale Dem,
som de Engelske Dommere tiltale Næv-
ningerne (Juryen) . .: De maae dømme
paa Ære og Samvittighed. Grundtv.BrS.
12. I Misgjerningssager og i Sager, der
reise sig af politiske Lovovertrædelser,
skulle Nævninger indføres. Grundl.(1849).
§79. Den, som bestikker eller søger at

bestikke en Dommer eller en Nævning,
straffes med Fængsel. Lov^V2l866.§ 121.
Dommerne (i oldtidens Athen) var som Re-
gel jævne Borgere, Nævninger uden ju-

ridisk Ledelse. NMøll.VLitt.1.445. „Jeg
maa nu bede Nævningerne trække sig
tilbage for at raadslaa," sagde Retsfor-
manden. ORung.Nov.II.75. Nævning^e-,
i ssgr. (sj. Nævnings-. Nævningsret. Lemh.
Shak.XVIII.22). (især jur.) til U. Næv-
ning; /æ. Nævninge-aar (aar, i hvilket den
af grundlisten uddragne aarsliste over næv-
ninger har gyldighed.'LovNr.90^y4l916.§83),
-aflukke (nævningernes plads i en retssal.

OBung.Nov.II.66), -domstol (d. s. s. -ret.

SaUXVIII.346), -ed (om middelalderlige
forhold: 8mst.340), -formand, -hverv, -kreds
(om (hver af) de kredse med eget tingsted,
hvori landsretskredsene inddeles. LovNr.90
'yAl916.§68. Trap.WIII.357), -liste, -ret

(domstol, ret, ved hvilken nævninger medvir-
ker; edsvorneret; jury. Cantu.1.296. Trap.^
I.6iS),-ssig(sag, derpaadømmes under nævnin-
gers medvirkning. LovNr.90^^/il916.§854),
-ting (periode, i hvilken en nævningeret hol-

der møder. SaVXYIII.346).
t nseTnlifi:, adj. {ænyd. nefnlig (Kalk.

III.204. BThott.Seneca.I.(1658).b2f.d4r>.
e4r); vist opstaaet, m. tilknytning til nævne,
ved sammenblanding af navnlig og nemlig)
nemlig, hans Beretning . . nevnlig at

Ethelred døde under Beleyringen. 5w/im.
(KSelskSkr.VlII.115). smst.109.

Xævns-, i ssgr. (især emb.) afl. Nævn,
fx. Nævns-formand, -medlem ofl. -mand,
en. {ænyd. nævns-, nævndemand, nævning,
oldn.nemå2LrTn2iQr,genopt.(efter8v.n'é.mTiåe-

manj af sprogrensere i slutn. af 19. aarh.; sj.)

udvalgsmedlem;repræsentant.Sv Grundtv.Bet-
skrivnings-Ordbog.(1870). HjælpeO. Blandt

10 Talerne var Kristensen Randers, som en
god Nævnsmand for den folkelige Høj-
skole i DsLBjnark.HBegtr.FrborgHøjskole
1895-1920.(1920).22.
næTii-værdig:, adj. se nævneværdig.
I. 5fævse, en. ['næusa] flt. -r. {afl. af

I. Næve; dagl., barnespr. ell. især dial.)

næve; især om smaabørns hænder. D&H.
sidde paa Moders eller Faders Skød og
vise, hvor stor man var, ved at række

20 den lille Næbse i Vejret. Halleby.233.
II. næTise, v. -ede. vbs. -else (Moth.

N112). {ænyd. nefse, pille, knibe, glda.næfse,
revse, tugte, sv. nåpsa, sen. oldn. nefsa, revse,

straffe; vel besl. m. ænyd. og dial. næppe (se

nappej, jf. nappe: napse; i bet. 2 m. til-

knytning til I. Næve, jf. II. næve) 1) (dial.)

nappe, gribe med hænderne. MDL.(u.
nøvsej. ogs.: smaastjæle; rapse. OrdbS.
(Møn).

II refl. : klø sig; gnubbe, skutte sig.

30 MDL.(u. nøYse). EHHagerup.65. JKok.
DF8pr.I.346.

|| (jf. bet. 2) knibe, nappe i

ørerne olgn. mand blev neused og nap-
ped i 0rene.Sort.Poet.87. Dania.IX.28. 2) f
slaa med næven, næverne; banke; prygle.
Moth.N112. Jeg skal neuse dig, mukker
du et Ord. KomGrønneg.1.53.
ne, interj. se III. nej.

I. Xed, en ell. (kun i den u. bet. 2.4 slutn.

nævnte anv.) et. [nø9] (Høysg.AG.13) ell.

40 (kbh. ell. dial.) [nø-'aj best. f. -den ['nøa'(8)n]

flt. -der ['nøQ'or] smst.142. {glda. nydh, nødh
(PLaale.nr.72.409.929.1142), nøøth (Små-
stykker.(1884-91). 31), æda. nut (Harp.Kr.
75), flt. nytær (Lund.0rdb.105), oldn. hnot,
mnt. noi{e), n^^. nuss, eng. nnt; vistnok besl.

m. lat. nux; jf. Nos, II. Nut)
1) om frugten af hassel (hasselnød) ell.

(oftest i ssgr.) om forsk, andre frugter,
der ligesom denne bestaar af en haard

50 skal og en velsmagende kerne (fæ. val-

nød, paranød, kokosnød) (undertiden brugt
med særlig tanke paa skallen, fx. i forb.

knække nødder, se u. bet. 1.2, undertiden m.
særlig tanke paa kernen, fx. i forb. spise
nødder, leve af nødderj; i bot. spr. om
een- ell. (unormalt) tofrøet uopspringende
frugt med tørt frøgemme (IIallager.34.

CVaupell.S.112. Lange. Flora.xl ri); ogs.

(især i ssgr.) om andre lignende frugter ell.

60 frø, sjældnere rodknolde olgn. (jf Hede-,
Jordnød 1), tidligere spec. om kogle (1.1) (se

JTusch.169. jf. Cypres-, Grannødj; under-
tiden brugt om nøddebusk, -træ (især i ssgr.

som Nødde-allé, -hegn, -hæk, -krat^ ell.

som sidste led af ssgr. brugt som navn paa
planter, træer med ovf. nævnte frugter (jf.

U*
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fx. Blære-, Hassel- (2), Horn-, Jord- (4),

Valnødj; om lambertsk, lombardisk, vælsk
nød se lambertsk, lombardisk, vælsk. I.l)

i al alm. Nøder maa hånd plukke (i an-

den mands skov) saa mange, som band der
fortærer, og ej videre. DL.6—17—31. 1626.

udi Julio nedfaldt Havl, enhver saa stor

som en Nødd. Holb.Berg.85. Nødden i det
bleggrønne Hylster er Aarets sidste Frugt.
Goldschm.Hjl.1.60. Hylstret (o: paa ægte

kastanie) er stærkt pigget . . naar Frug-
terne er helt modne, aabner det sig med
fire Klapper og lader de to eller tre brune
Nødder komme til Syne. M.entzO.Pl.71. Ur-
tekræmmerne pynter op (o : henimod jul)

med Mandler og Rosiner, brasilianske Nød-
der, røde og hvide Julelys (osv.).Knud
Pouls.BD.123. i sammenligning: *Disse
Klipper i Glød | og disse Mænd (o: roere),

som Bølgen brød, | hørte sammen som
Skallen og dens Nød.HAhlmann.M.25. 1.2)

i særlige forb. || i /"orS. knække nødder,
knuse skallen omkr. kernen, fx. v. hj. af tæn-
derne ell. V. hj. af et særligt redskab (se Nød-
deknækker 1). bide nødder, (nu kun
dial.) knække nødder med tænderne (Moth.H
89. Feilb. jf. bide sp. 625^K se ogs. ndf).
Jeg hører icke andet end Folck knæcke
Nødder paa Galleried.-ffoZ&.I7/.I.5. Hather
. . bebreidede ham hans Alderdom, at han
nu ikke mere var skikket til Krigen, ei

mere kunde kaste med Kegler, eller knæk-
ke haarde 'i!iøådeT.Suhm.Hist.I.264. *See
muntre Satyr hist med Bukkefødder,

|

Hvor hah bag Busken gaaer og knækker
Nødder. OehlL.I.169. overf. (jf. bet. 3 samt
knække 6.s): finde ud af noget dunkelt,

gaadefuldt; løse en vanskelig opgave; klare

en vanskelig situation. *Vittigheden er en
Nød, som Gjække | skal frem for alt sig
bare for at knække. Grundtv.PS.IV.277.
*Hver Nødd man mig rækker,

| Paa Ti-
men jeg knækker,

| Med Lethed jeg raa-
der

I
De sværeste GsLa.der.PalM.V.177.

de Triumfer han havde fejret . . i Sogne-
raadet, naar han havde knækket de Nød-
der, som de andre havde maattet la' ligge.
Aakj.VB.145. jf.: Engeland var en Nødd,
man nemt kunde knække sig tandløs paa.
Grundtv. Snorre. III. 124. især i forb. m.
haard, oftest i forb. som være (blive)
en haard nød at knække, faa, give
en haard nød at knække. Staden (o:

Meldorp) var da vel befæstiget, saa at den
syntes at ville give de allierede en haard
Nød at knække. IIolb.DH.II.410. baade
Friedland og Tilly . . blefve siden meere
føyelige end tilforn; thi de frygtede for
at de vilde faae een haardere Nød at bide,
end de tilforn hafde søgt. Slange.ChrlV.
€18. Døden er en haard Nødd at bide
-puB.. Hersl.Præd.79. Den logiske Trehed
er unægtelig en haard Nød at knække.
Heib.Pro8.IIl.277. naar han som Filolog .

.

knækker de haardeste klassiske Nødder.
Brandes.yil.473. Den danske Flora . . tæl-

ler Arter, hvis Indvandring giver haarde
Nødder at knække.DanmHavebr.19. knæk-
ke en hul nød, spec.billedl.(8j.): komme
til et galt resultat; løbe med limstangen; blive

snydt, ført bag lyset, et tvetydigt Svar . .

som Fritteren ventelig tog op i en gal Me-
ning, og knækkede en huul Nød. Grundtv.
Saxo.I.200.

II
lege ell. (1. br.) spille (Blich.

(1920).XVI.48. VSO.) nødder i hænde,
10 (nu kun dial.) juleleg, hvorved det gælder
om at gætte, hvor mange nødder ell. (nu især;

jf. bet. 2.1^ pebernødder en anden har i sin
lukkede haand (se nærmere Krist.BRL.169ff.
Feilb. u. nødder-i-hænde; sml. 11. heste^,
ell. (tidligere) om han har et lige ell. ulige

antal (se Kalk.III.264. VSO.). *(han) Be-
loe den Gamle, der sig gav | I Børne-
Leeg, at vende | Sin Tanke fra sin Død
og Grav,

|
Til Nødder udi Hænde. Reenb.

20 11.295. han (spiller) med dem, snart Gnav,
snart Lotterie-Spil, snart Nødder i Hænde,
snart en anden Leg. Etv.(1914).V.lll. Jeg
holder for meget af Frugt, til at jeg skulde
længe lege Nødder i Hænde dermed. PA
Heib.Sk.III.70. AarbFrborg.1918.100. i sa.

bet. (l.br.): gætte nødder. || i ordspr. hvo
der vil æde kernen, faar knække nødden
eller bryde skallen, se I. Kerne 1.2. den
brune nød har den søde (ell. hvide^ kerne,

30 se 1. Kerne 1.2. (sj.:) *Ingen Nødd foruden
Skal,

I
Intet Huus foruden Qval,

|
Ingen

Rose uden Torn,
| Uden Avner intet Korn.

PalM.IL.III.220(jf. Mau.8071).
2) overf, om hvad der i udseende minder

om en nød (1). 2.1) (i rigsspr. kun i ssg.

Pebernød^ lille rundagtigt stykke bag-
værk omtr. af størrelse som en hasselnød (især

brugt som juleknas). Feilb. om lege nød-
der i hænde se u. bet. 1.2. 2.2) (smLMn-

40 skat 4.2; vulg.) især i best. f, om (en per-

sons) hoved; „knold" (1.3). ieg (slog) Feter
paa Nødden en 3-4 Gange med Fingeren.
KLars.TJR.151. Han er en klog lille Rad,
han har Nødden i Orden. AndNx.DM.IV.
182. En oven i Nødden. Saa kan du jo

se dig for, Fæhovedl Bønnelycke.Sp.61. ofte

i forb. som blød (Dania.III.62. KNyrop.
OL.1.22), klar (se klar 4.5;, ikke rigtig
(AndNx.DM.III.195) i nødden olgn. jf.:

50 *Jeg bliver tummelumsk . . Deres Portvin
gør mig skør paa (alm. : i) Nødden. SMich.
S.173. 2.3) (jæg.) hunnens kønsorgan hos
rovdyrene. Skovdyrkn.(1865).33. Frem.^U
1927.omslag.2. 2.4) om forsk, dele ell. par-
tier af redskaber, maskiner osv. (jf-ogs.

Hammernød;.
||

det fremspring paa en

falles omdrejningspunkt, hvori man stikker

nøglen for at aabne lukket. SaUXV.199. \\

(jf. Nos; Ja;, foræld.) del af laasen paa æU
(Xi dre haandskydevaaben , der staar i forbin-

delse med oq overfører sin bevægelse til ha-

nen. MilTeknO. MR.1844.194. Lærebog
for HærensCorpora Iskoler.Fæstningsartilleri-
et.(1870). 136. \\

(foræld.) fremspring paa
skæftet af en armbrøst, der fastholdt den

spændte buestreng, til det frigjordes ved af-
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trækkeren. (Kalk.IIL264) Sal.ULlOQ.
||

^ ankernød. Harboe.MarO.18. Funch.Mar
0.1.111.

II
(møl.) om firkantede træ- ell. me-

talstykker, der er udhulede paa den ene side

for at kunne slutte om langjærnets hals. Feilb.

SprKult.I.133.II.78. \\
(hygn.) kort cylin-

der af haardt træ, der kan paasættes en lod-

snor. Gnudtzm.Hu8b.43. ||
(efter holl. neut;

jf. III. nøde; skibsbygn.) udskæring i kan-
ten af et stykke tømmer, hvori underfla-

den af et krydsende stykke tømmer, der er

forsynet med et tilsvarende hag, nedlægges.

Funch.MarO.1.39. SkibsbygnK.487.

3) (udviklet af udtr. en haard nød (at

knække), se u. bet. 1.2j om hvad der er van-
skeligt at løse ell. ordne. 3.1) en til under-
holdning ell. tidkort beregnet opgave, til hvis

løsning der kræves hovedbrud; spec. om (bog-
stav)gaade ell. logogrif. Firkantet Nød
(o: gaade, hvis løsning er 4 ord paa 4 bog-

staver; naar de skrives paa 4 linier, som
danner en kvadrat, skal første, anden osv.

vandrette linie danne samme ord som første,

anden osv. lodrette linie).Børnevennen.l895.8.

PoUynl907.2. MitBlad.193d.271. 3.2) (sj.)

i /"orft. haard nød, om umedgørlig, stiv-
sindet, trodsig person. D&H.

4) (snedk.) d. s. s. Nøddetræ 2. elegante
korintiske Søjler af mørkt Træ; saa vidt
jeg kunde se var det "iiøå. Aarbog f. Bog-
venner.1932.3 9. En Blanding af Eg og imi-
teret Nød til Møblerne vil være passende.
Hjemmet.V4l929.29.sp.2.

5) i forb. i nødden (Detny Aarh.IIl2.
318) ell. (især) i en nød (efter lat. in nuce;
1. br.) i sammentrængt, koncentreret form ell.

i det smaa, en miniature; i en nøddeskal.
Denne Dialog er hele Voltaires Bibelkri-
tik i en }^øåd.. Brandes.Volt.II.404. disse
Ord giver os i en Nød Oplysning om (pro-
blemet). Sønderjyden.1912.66.

6) (ty. nuss i sa. bet. ; nu følt som hørende
til dette ord (vel oftest som en iron. anv. af
bet. 1, sml. fx. Kanel 2.2, Konfekt 3.i^, men
muligvis egl. af anden opr.: besl. m. oldn.

hnj69a, slaa, støde, oht. niozan, oeng. hneo-
tan, got. hnuto, brod (jf. Nødde); sml. Kruk-
kenød; dagl., især skoledrenge-spr.) i flt., om
slag, stød af knoerne ell. haarde knips
oven i hovedet ell. i panden, han søgte
at indprente mig denne gavnlige Lære-
sætning ved at ledsage hvert Ord med
et Knubs af høire Pegefingers Kno paa
min Hjerneskal — hvad vi i Skolen kaldte
„at give Nødder". Tolderl.F.III.82. S&B.
Sandfeld.(StSprO.Nr.81.48). Kipling.Stilk&
Co.(overs.l903).199.212.

II. Xad, en. [nø-'a] Høysg.AG.185. flt.

(sj.) d. s. (^Albuestød og kjærestenød, det
er de hårdeste nød i verden. Krist.Ordspr.
nr.6151). (glda. nødh, nøøå(Mand.61), oldn.

nau9(r), ty. not, eng. need, got. nauj)s, tvang;

jf. fornøden, II. nøde, nødig)
t) (nu næsten kun m. overgang til (ell. bi-

bet. fra) bet. 2) tvang, som omstændighederne,
forholdene, skæbnen paalægger en; tvingen-

de omstændigheder ell. grund; nødven-
dighed. 1.1) i al alm. *Tal . .

| Hvad
Klogskab fordrer, og den høje Nødl

|
Giv

Eders Eaad. Blich.(1920).V1.256. Jeg giør
det ikke uden at Nøden tvinger mig. VSO.
Naar Nøden kræver det.MO. 1.2) i faste

verbal-forb. || i forb. gøres nød (glda. d.s.;

jf. gøres behov, nødig u. II. behov 2, nø-
dig 1.2; arkais., sj) være nødvendigt. *Gjø-

10 res Nød, saa kald; vi er nær herved I Ttior

La.Svjåtopolk.(1892).14.sml.Feilb.lI.720a^K

II
om forb. der er, han, det har ingen

nød se u. bet. 3.1-2 og 4. 1.3) i faste forb. m.
præp.

II
af nød, (nu l.br.) fordi det er nød-

vendigt; tvunget af omstændighederne; nød-
tvungen. Den Uforstandiges Gave vil ikke
gavne dig, om du tager den, ogligesaa den
Nidskes, der gives af 'Nøå.Sir.20.13. Jeg
maa af Nød denne gang være ærlig. Holb.

20 Pern.1.3. giøre noget af Nød. MO. S&B.
||

til nød ell. (især dial.) til nøds (ØrstBr.!.
96. RasmHans.M.84. Rørd.GD.177. KMunk.
Ordet.(1932).10. OrdbS.(Lolland)), egl. (nu
kun dial): som nødvendigheden kræver; tvun-

get af nødvendighed, tale til nød. MDth.N113.
han gjorde det til nøds. OrdbS.(Lolland),
i videre anv. : paa en knap, nødtørftig maa-
de; i en situation, hvor man maa hjælpe sig,

som man bedst kan, maa se at klare sig med
30 noget i mangel af bedre; naar man strækker

sig meget vidt, gaar til den yderste grænse

af noget; i nødsfald; naar galt skal være;
ogs.: sadledes at noget lige er tilstrækkeligt,

fyldestgørende osv., men heller ikke mere, kun
med vanskelighed strækker til olgn.; med kni-
beri; lige (jf. med nød u. bet. 3.5j. Nogle
skulde vel ønske, at mand . . havde an-
ført tillige den Grækiske Text . . men
mand kand til Nød hielpe sig med Over-

40 settelserne. XTidj? 755.55 7. (her) blefikke
seet enten Viin eller Confiturer, men vel
et Suckerbrød til Nød, Thee, Kaffe, lis

og Vandbackelse. X?evew/'.EJ'.45. ingen
maatte fortælle noget for sandt, som han
ey til Nød kunde beviise, at være det.

Ew.(1914).IY.123. bed ham . . om 200
Rigsdaler. Saa komme vi ud af det til

'i^ød.Heib.Foet.V.234. *har jeg blot til Nød,
hvad jeg behøver . .

|
Da er jeg vel for-

50 nøiet.Hauch.DV.II.23. Øjensynlig befandt
han siff ikke vel i dette Milieu, som han
lige til Nød tsLsHte. Leop.GH.184. kunne
sin Lektie til Nød. D&H. Man slaar til-

nød et Dyr, aldrig et Menneske. J^'rPowZ-

sen.Rejser og Bids.(1920).35. \\ uden nød,
(nu næppe br.) uden at det er nødvendigt.
Hender det sig, at nogen Skipper uden
stor Nød sit Skib forbodmer motvilligen,
eUer uden Nød i een Havn indsegier,

60 som hånd ej er befragtet til. DL.4—5—3.

*jeg min beste Ven
|
Ey uden Nød og

Tvang i Graven skicker hen. Holb.Mel.V.5.
aldrig angreb (Augustus) noget Folk uden
Skiæl og Nød. ThSchmidt.S.193. klage uden
Nød. iliO. 1.4) i ordspr. og talem. gøre en
dyd af nød(en), (nu næppe br.) gøre en
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dyd af nødvendighed (se u. Dyd 2.2^. Mau.
1.145. JMunksLevned.S. Slange.ChrIV.816.

||
(nu nærmest knyttet til bet. 2:) nød bry-

der alle love, se III. bryde 2.8. nød ken-
der (Mau.7027. Moth.Nllé) ell.(nu) \dd-

rer (Tychon.Ver8.56. CFRothe.JN.63. S&B.
Feilb.) nøgen kone at spinde ell. (nu
næppe br.) nød kommer nøgen kone til

at spinde (Moth.N114. VS07), den haarde
nødvendighed ell. nød (2) tvinger en til at

være virksom ell. finde paa udveje.

2) tilstand, i hvilken man er under-
kastet lidelser, trængsler, er hjælpeløs,

i stor fare olgn.; ofte i forb. lide nød,
komme i nød; flg. anv. kan fremhæves:
2.1) om trængsler, farlig situation,
der skyldes naturelementerne. Kom-
mer et Skib . . udj Storm, eller anden
JUøå. DL.4—3—10. *En omkom udaf Ild,

en lidde Nød af Y&ndet. Holb.Paars.294.
Udi forrige Uge . . opkom en stoer Ilde-

brand . . men, formedelst de her i Sta-
den priselige Anstalter i slig paakommen-
de Nød, blev Ilden strax dæmpet. Adr.Vi
1762.5. nu især i ssg. Havsnød (s. d.). jf.
Ildsnød: i Ilds Nød eller Vaade (løber)

mange . . til, men de fleeste hverken ag-
ter eller kand hielpe. Briand de Crevecoeur,
Underretning om Blod-Soot.[ca.l 750].8. 2.2)

i al alm.om tilstand, i hvilken man er
udsat for fysiske lidelser (smerter, syg-

dom olgn.) ell. svæver i stor fare (jf.ssgr.

som Barns-, Barsel-, Døds-, Fødselsnød^;
ogs. (nu kun i ssgr. som Aandenød, Lægge-
nød 2) om selve lidelsen, sygdommen. *Bar-
net blev dræbt i Moderens Skiød | . . Rygtet
om denne Jammer og Nød

|
Til Kiernen

af Landet ileå.Storm.(Eahb.LB.L254). *Der
er

I
Dog ingen større Nød, end lide Tørst.

Oehl.X.66. Den, som har Nød af Steen,
skal alle Morgen fastendes tage 2 .. Fi-
gen . . og æde dem. En meget nyttig Læge-
bog.^(1807).24. *tager Du Dig ei ivare,

|

Saa drukner Du (o grumme Nøål). Heib.
Poet.IX.370. *(uglen) drak sig ganske fuld,

|

Om Aftenen saa silde
|
Hun faldt i Græs

omkuld.
I

Hun raabde med stor Klage:
|

I alle mine Dage . . |
Stor Nød jeg lide

msia.lBoi8en8Viser.327. *Vand til Blod og
Frøers Mængde,

|
Myg dernæst Ægypten

trængde,
| Utøj, Pest og Bylders Nød,

|

Hagel, Græshop', Mørke, Bød. JTang.Bi-
belhist.f.de højere Skoler.L(4.opl.l865).46. om
barnsnød: Hvis en Qvinde i sin Nød . .

vilde overveie med sig selv, hvad hun
egentlig skulde føde. Kierk.II.185. Feilb.

2.3) det at mangle livsfornødenheder,
leve i stor fattigdom, lide sult olgn.;
trang, har enhver Koene icke Aarsag
til at skieide, naar hun har saadan Dag-
driver til Mand, der saaledes forsømmer
sit Huus, og lader Hustrue og Børn lide
Nød. Holb.Kandst.il.2. *l ere fuld rige,

|

Men jeg er i Nød. Grundtv.PS. V.233. *Fa-
der gik sin Vei.

|
Moder see vi (o: børnene)

ei;
I
Dog i Nød vi sidde ei tilbage. Jn^.

RSE.VII.239. jeg burde . . ikke have
gjort det (d: brugt pengene), men det skeete
ikke af Trang, ikke af Nød; det var for

at opfylde et Ønske. Heib.Poet.V.260. I den
yderste Nød er Omflakken og Betlerie
tilladt paa Islsinå. LovLPet.V. 36. *Hun
kommer i sin Nød

|
Og beder Dig om

Runsly. Holst.D.II.lOl. De unge Løver
lide Nød (Chr.VI: blive nødtørftige) og

10 hungre. P8.34.ll. 2.4) om en i et samfund
herskende tilstand af lidelser, trængs-
ler, mangel paa livsfornødenheder
olgn., som skyldes misvækst, krig ell.

andre ulykker (jf. fx. Hungers-, Krigs-
nødj. *Gud signe

|
dend (o: Danmarks

vang) i nød og trang. LKok.(PSyv.Viser.
(1695).586). Men vee de Frugtsommelige,
og dem, som give Die i de Dage; thi der
skal være stor Nød paa Jorden. Luc.21.23.

20 2.5) OP tilstand, der er opfyldt af sjæ-
lelige lidelser, sorger, bekymringer,
anfægtelser olgn. Herre, min Styrke og
min Befæstning og min Tilflugt paa Nøds
Dagl Jer.16.19. *0 Jesus sød, | Hjælp mig
af Nød!

I
Ja, for din Død,

|
Frels mig fra

Synd ogY2i2ide\SalmHj.l06.2. *min gode
Aand mit Liv har vildet spare,

|
Fordi

den saae, min Nød (o: om ulykkelig kær-
lighed) ei skulde evig vare.TFess.P. *For-

30 vundet er nu al vor Nød . . | Os er i

Dag en Frelser fødl Grundtv.SS.1.347. jf.
bet. 2.2: lide Nød paa Siel og Legeme. FiSO.
IILL128. af dybsens nød, se I. Dyb.
2.6) meget vanskelig situation; (slem) for-
legenhed; knibe; klemme, en gammel
Aagerkarl . . forresten en Trøst i Nøden
for mig og alle Andre, som komme til-

kort med deres Indtægter. flei6.Poe<.F.508.
Overveielsens Uro og Overveielsens Be-

40 kymring. Valgets Nød og Valgets Afgjø-
relse. Kierk.lV.24. hvad kan man ikKe
komme til at love den hellige Jomfru,
naar man er i Nød og Betrykl7n/7.7/S.
11.76. hjælpe en i nød og betryk. Feilb.

2.7) (jf. bet. 2.3) det at mangle et ell. andet
nærmere angivet; mangel paa; dels (nu
1. br.) i forb. lide nød paa ell. (nu næppe
br.) for, være i nød for, mangle, savne
(noget), lide ndd for Tpenge.Moth.N113.

50 ei Hunerne alene . . lede Nød for Føde-
vahre, men endog de Danske. Suhm.Hist.
1.436. Være i Nød for Penge. F-SO. han
lider Nød paa Alt. SÆ^. I Solskinstider
lider vi gerne Nød paa betydelige Per-
sonligheder. Pont.LP.VIII.241. m. flg. inf:
have vanskeligt ved. *naar man ei er grim,
og er ei heller død,

|
Man for at blive

gift ei pleier lide Nød.TFess.5. dels i ssgr.

som Bolig-, Pengenød, jf. Kornnød samt
60(l.br.): Kirkenøden i Kiøbenhavn. Skat

Børd.(bogtitel.l896). Jørg.EA.43. 2.B) i sær-

lige forb., talem., ordspr. olgn. jammer og
nød, i lyst og (i) nød, se Jammer 1,

Lyst 4.1. klage sin nød (for en), se IIL
klage 2.2. || CO i forb. som være stedt i

nød ('j/'.nødstedtj. *Hvad Nød, hvad Kamp
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vi stedes i, |
Dit (o: guds) Navn os trygt for-

svarel SalmHus.372.2. *Hører du, det døn-
ner 1

I
Dannemark er stedt i Nød. Grundtv.

PS.I.261.
II

(en) hjælp i nød (en), se

Hjælp 1 og 3. den, der hjælper i nød,

hjælper to Gange, se hjælpe l.i. hjælper
i nøden, se Hjælper 1. naar nøden er størst,

€r hjælpen nærmest, se Hjælp 1. 1| en ven
i nøden olgn. *Du var min Ven i Nø-
den,

I

Skjøndt det nok aldrig faldt dig
ind,

I
Du stred for mig og DødenlT^iw^A.

IV.58. (1. br. :) i nøden er den nærmeste
ven den bedste. Blich.(1920).X. 100. jf.
Mau.7053. i nøden skal man kende sine

venner ell. (nu næppe br.) prøver man bedst
sine venner (Moth.NUd. jf. Mau.11295).
*det gaaer i Verden saa: | At i Nød man
Venner kjender,

| De med Lykkens Hjul
sig venåerl Kingo.119. Ing.VS.II.97. Hrz.
VIL253. jf. Mau.11296. prøv guld i glød
og ven i nød, se I. Glød 1.2. (nu 1. br.:)

bedre er ven i nød end guld i skød olgn.

Mau.11297. En troefast Ven i Nød veier
meer end Guldet rød. Biehl.DQ.III.97.

||

børn uden brød, det er en stor nød, se u.

I. Brød 2.1. mangen lover i sin nød, hvad
han ej kan holde ved sin død, se II. hol-
de 7.4. jf.: hvad siger Ordsproget: man
giør det i sin Nød, som man ikke tænkte
i sin Død. Skuesp. V1.31.

3) i særlige (faste) forb., der dels hører
iil de foregaaende betydninger, dels har faaet
videre anv. 3.1) i forb. som der eringen
nød. 1. {jf. ænyd. det er nød, det er nød-
vendigt, oidn. er naudr; til betl; nu næppe
br.) der er ikke brug for; det er ikke nød-
vendigt med. *Nylig | Var min Datter en-
ten død,

I

Eller ikke, kun besvimet. |
Hvis

det Sidste, ingen Nød | Var der da for
€t Mirakel. Heib.Poet.XI.47. 2. (nu ikke i

rigsspr.) d. s. s. det har ingen nød 2-3 (se

bet.SA). Her er ingen néd, ikke nød for
et hkv.Moth.N113. jf.: Hvad nød er der
da?smsi. 3.2) i forb. som han har ingen
nød. 1. (til bet.l] nu næppe i rigsspr!) m.
flg.inf.: han behøver ikke; det er ikke nød-
vendigt for ham. hvem der . . turde gaae
ind I Da skulde jeg ingen Nød have for
at kjede mig. Gylb.X.77. jf.: Du har ikke
nød at være ængstelig, og det er Du jo
heller ikke, inderst indelWoel.MitLivsEl-
vira.(1930).55. 2. (nu især dial.) han er
ikke i fare, knibe, har intet at frygte, klarer
sig nok; ogs.: han er i god behold, har det
godt, lider ingen nød (2) ; det har ingen nød
med ham. jeg har ingen néd, kand jeg
kun vel slippe herfra. Moth.N113. kunde
ieg kun først faa Kroen af Sigte, saa
havde jeg ingen Nød, men det er lige-
som een holder mig tilbage. Eolb.JepJ.5.
„Vil mand ogsaa indslutte mig?" — „Nej,
du har ingen Nød, Peer." sa.Jean. 7.^. du
skal ingen Nød have; lad det kun være
min Sag at sørge for din Forfremmelse.
Sku£8p.V'.179. Degnene have heller ingen
^øå (o : sidder godt i det) hertillands. PN

Skovgaard.B.149. Feilb. ogs. (iron.) uden
nægtelse: „Og Tartuf?" — „Tartufl Hånd
har en Nød, hånd er frisk og stærck som
en Hest." Kom Grønneg.II.208. 3.3) i forb.

faa ell. have (sin) nød med ell. (nu
næppe br.) for, (nu 1. br. i rigsspr.) faa,
have vanskeligheder, besvær, mas med. (han)
havde sin haarde Nød med at faae Fartøj
til Ue\sQn.Blich.(1920).XXV.105. »Hvor

10 Ragnhild kan befale, vil hun faae sin
Nød

I
Med blot at hede. Hrz. VI.97. Han

har Nød for at slaae sig igiennem.FSO.
Jeg har . . min store Nød med at faae
Drengen til at lære noget. smst. *Det dum-
me Tøi ei meer jeg læse gider,

| Med
disse Kragetæer man har sin Nød. PaZM.
V.274. hun havde selv sin Nød med at

holde Øjnene aabne. AndNx.PE.IV.74. jf.:
*han (vil) sagtens | Faae større Nød, end

20 jeg har, med at finde
| En Efterfølger.

Becke.BB.44. 3.4) i forb. som det har in-
gen nød. 1. egl. (til bet. 1): det er ikke

nødvendigt; det vil ikke med nødvendighed
ske; nu kun: det vil sikkert ikke ske; det be-

høver man ikke at befrygte; det er der ingen
fare for. dernest, saa har det heller in-

gen Nød, at de Fornemme og de Rige
nogen Tid indskrænke sig til denne Nød-
tørvtighed. OeconT. VII.59. Ei, sagde Slan-

io gen, det har ingen Nød, I døer, men Gud
veed nok, at naar I æde deraf, faae I Øi-
nene op og blive som Guder til at kiende
Godt og Ondt. Grundtv. Udv. VI.45. *Hvor
lydløs en Slummer. Han ånded knap, | .

.

Hvad om han var død I . . | Hun lytted
og rysted på Hodet — | Det havde vel
ingen ^ød. Blaum.AIl.169. „Nu glemmer
du vel ikke din gamle Far?" sagde han .

.

„Det har vist ingen Nød," svarede Sort.
40 AndNx.PE.II.275. 2. brugt til at fremhæve,

fastslaa rigtigheden af noget, bekræfte det,

udtale tilslutning: det er sikkert nok; det

skal nok ske. han var nok bleven en god
Mand, det havde ingen Nød. Gylb.L189.
Det har ingen Nød, han kommer sig nok.
MO. „tror du, han kommer?" — „ja, det
har ingen nød." ! 3. der er ingen nød (2),

ingen fare paa færde; det gør ingenting;
det skal nok gaa. *Fattes mig og dagligt

50 Brød,
I
Det har dog slet ingen Nød,

| Der
er nok i Jesu Skjød. Kingo.357. *om det
kom dertil, at nogen Fald blev giort,

|

Det har dog ingen Nød, hun slaaer sig
ikke stort. Helt.Poet.27. *Du, som for Guds
Vrede bever, | Glæd dig I det har ingen
Nød,

I
Naar kun Gud din Bedring seer,

|

Alt hans Hierte mod dig leer. Brors.73.
Gasen var ved godt Mod. „Det har ingen
Nød," sagde han. SLagerlof.NielsHolgersens

60 Bejse.I.(overs.l906).27. naar man har sund-
heden i behold, hvad nød har det saa?

i

i forb. m. med'. Det har ingen Nød med
ham . . han bierger sig nok, slaaer sig
vel igiennem.750. Med Sundheden har
det vel ingen Nød i saa ung en Alder.
Gylb.Novel.II.140. hvis hun gjenkjender
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mig, saa har det ingen Nød med mig.
Goldschm.II.379. *0p igen, lille Venl

|

Det har ingen Nød |
Med et lillebitte Stød.

[KHWith].Børnebog.(1865).52. 3.5) i forh.

med nød, med vanskelighed, besvær; knap
og nap; med kniberi (jf. til nød(s) u. bet.l.dj;

nu især i forb.meå nød og næppe (se

næppe 6); om forb.meå nød og nap se w.

IV. nap 3. en Aand griber ham, og strax

skriger han, og den slider ham saa, at

han fraader, og med Nød viger den fra

ham, naar den haver piint ham. Luc.9.39.

(der) ere saa gandske faae (verber) ^ der
nogenledes, dog med Nød, kand taale For-
skjel paa Tallene. IIøysg.lPr.23. *En Hjort,

som fire Svende | Med Nød og Møie holdt.

Winth.HF.9. Med Nød fik jeg en polstret

Chaiselongue, som min Kone kunde hvile
sig paa, ellers var der lutter haarde Træ-
sæder. /ScAaw<Z.0.I/.i48. Efterhaanden fik

han med Nød sine Pengesager i nogen-
lunde Orden. Brandes.IX.373. ved sætnings-
kløvning: det (var) med nøed, at en gam-
mel Overst . . vilde indlade mig i sit huus.
JJuel.426. Forretningen maatte ophøre.
Det var kun med Nød, at der kunde red-
des saa meget, at Enken kunde opholde
Livet. Schand.F.oO.

III. Wed, et. [nø.'a] (Moth.N116. Høysg.
AG.U. MO. Levin. jf. Feilb.) ell (i rigs-

spr. nu især) [nø9] (JBaden.Gram.54. VSO.
OrdbS.(sjæll.)). &es#. /•. -et [inø-'aa<] (jf. Saa-
by.'') ell. (i rigsspr. især) -det ['nød'ai] flt.

d.s.; best. f. flt. -ene ['nø-'dana] (jf. Saaby.'')

ell. (i rigsspr. især) -dene ['nøS'ana] {æda.
nøt, oWw.naut, oht.noi,, ew^. neat; besl. m.
nyde og med grundbet.: ejendom, jf.oldn.
nautr, værdifuld ejendom || sml. ssgr. som
Driv-, Foder-, Fæ-, Føde-, Hav-, Slagte-,

Ungnød) 1) (dial.) stykke kvæg; krea-
tur; høved; ofte spec. om ungkvæg (Mask.
1.195. MDL.384(u. Nøds;. Feilb.); ogs. (jf.
bet. 2) m. nedsæt, bet, om uvan ko, tyr olgn.

(OrdbS. (Falster)) , som skældsord til kvæg
(OrdbS.(Sjæll.)) olgn. Naar nogen stieler

en oxe, eller et lam, og slagter det, eller

selger det; skal hånd betale fem nød (1871:
Oxer) for oxen, og fire faar for lammet.
2Mos.22.1(Chr.VI). *(Midas) begyndte da
at skraale

1
Efter Føde jammerRg, ]

Som
et tørstigt Nøød at vraale | Efter Vand
at lædske sig. Clitau.PT.73. Kiække avles
af Kiække og Brave: hos Nødet, hos
Hestene er Fædrenes Kr&ft.JBaden.Eo-
ratius.I.361. *trende hvide Nød gik op
paa Land. Grundtv.PS.II.30. *Nøddene var
af adskillig Lød. smsi.5i. Men guulbrune
Løve . .

I
Drives af Hunde paa Flugt . .

at ei den skal snappe
| Bort fra Hjorden

det fedeste Nød. Wilst.Il.Xl.v.551. han var
ikke mindre omhyggelig for at mætte Nød-
dene end for at opfostre sine egne kære
små Børn. JPJacobs. Manes. III. 82. Kort
Tid efter dræbte samme Tyr den gamle
Røgters Efterfølger . . Først da blev det
gale Nødd Sifskeåiget HKaarsb.M.IL39.

CReimer.NB.221. Feilb. OrdbS.(Sjæll). jf.
Ungnød: Et ungt nød. Moth.Nlie. Oxer
eller Stude, Goldkøer og unge Nød skulle
rygtes saaledes, at de hver Døgn faaer tre
Foeder Høe og Halm. OeconH.(1784).II.71.

2) (jf. Høved 2, L Kvæg 2 samt Nøvt; dagl,
især dial.) brugt som nedsæt. personbeteg-
nelse, især om dum, klodset, doven, dvask
ell. uordentlig person. Moth.NllG. Jeg siger

10 dette ingenlunde for denne agtbare Mands
egen Skyld, men for disse slaviske Nød,
der troe at sætte sig ved Siden af en stor
Mand, naar de efterabe hans Grimaser.
JBaden.Gram.169. „Hvorfor skulde de vel
gøre det?" . . „Fordi de har slaaet Kap-
tejnen ihjæl og selv taget Kommandoen,
dit l^øål'' AndNx.PE.I.212. Feilb. OrdbS.
(Sjæll, Loll.-Falster).

IV. nad, part. adj. se I. nødt.
20 V. ned, præt. af nyde.

Hed-, i ssgr. ['nød-] (jf. dog nød-tørftig,
-vendigj. 1) afl. Nød, se u. Nødde- 1. 2)
(om formen Not- se u. Nød-rem, -spade,
-talje; om formerne Nøde- og Nøds- se Nøde-
2, Nøds- 1). af n. Nød, især i bet. 2 (hvor
intet andet angives, foreligger denne bet.);

foruden de ndf. medtagne ssgr. kan nævnes
en del (især fagl.) betegnelser for genstande,
der (kun) anvendes i nødstilfælde ell. som er-

30 statning for noget manglende, ødelagt olgn.,

fx. Nød-aksel, -baare, -bolt, -bom, -brad-
spil, -ege, -gangspil, -kæde, -lygte, -pum-
pe, -raa, -rejsning, -rigning (og -rigget;,

-spil, -takkelage, -vant; som eksempler paa
mere tilfældigt dannede betegnelser for ting

ell. forhold, der kommer til anvendelse i nøds-

tilfælde, i mangel af bedre olgn., kan anfø-
res: ved en Nød-Eed maatte (jeg) redde
mig.Rahb.Tilsk.1796.251. Samtalen mel-

40 lem de tre Andre faldt paa Theatret, som
et Nød emne. Tops.7.586. den Cranach-
elev, som har udført nogle Mathias Griine-
wald i sin Tid tillagte Alterfløje og derfor
i Kunsthistorien er betegnet med Nød-
navnet Pseudo-Griinewald. KunstmusA.
1916.72. Ordet Næste, er i vort Sprog et

Nød- Ord, fordi vi ikke have noget bedre.
NordBrun.EelligeTaler.I.(1797).151. de be-
rygtede Nødrim med Halvlyden som Vo-

50 \L?\.EBrix.(Dania.y.l87). I Virkeligheden
er enhver Stat en Nødstat, svarer kun
højst ufuldkomment til sit Begreb. Hø^ci.

E.492. 3) af HI. Nød, se Nøde- 1. -aar,
et. ^jZ-n. Nød 2.4; l.br.) aar, i hvilket der

er misvækst, hungersnød olgn. En nats frost

tilintetgør (o: i Finland) måneders slid.

Og nødåret tmer. SdjyAarb.1902.38. And
Nx.PE.III.181. -adreisse, en. se Nøds-
adresse, -agtis? cidj. (ogs. nødde-. S&B.).

60 som ligner, minder om en nød (LI). Mattak,
o: Skindet af Hvalen . . har en fiin og be-
hagelig, noget nødagtig Smag. EBluhme.
Fra et Ophold i Grønland^l865).55. spec. (jf.

Nød sp.214^^^-; bot): Nødagtige Heelfrug-
ter. Drejer.BotTerm.106. Nødagtige Dele af

Frugten fremkommer ved Spaltning. SaV
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XV111.347. -anker, et. ^1/ anker (ell. en

ell. anden tung genstand), der anvendes i

st. f. et mistet anker ell. som reserve; spec.

om de svære ankere, der tidligere tjente som
reserve for bovankrene. Den forsigtige Styr-

mand har altid et Nødanker i paakom-
mende Storm. Schytte.IR.II.57. OpfB.'II.
503. SaUXVIII.847. \\ billedl Gud, som er

alle bedrøvede og fortrængtes faste Nød-
anker. Cit.l718.(EistMKbh.I.604). det ene-
ste Nødanker, den eneste Redning, der
var tilbage: Lokmans Hielp. OehlAG.17 7.

Gjel.M.49. -arbejde, et. 1) [II.l] (jf.

-værk; 7iu næppe hr.) arbejde, som det er

nødvendigt at udføre. MO. 2) (især fagl.)

d.s.s. -hjælps-arbejde. Big8dapt.F.1925/26.
sp. 406. t -arm, adj. som lider nød p. gr.

af fattigdom. Fattig, efter Talebrugen, er
ogsaa den, der halvnøgen tilbetler sig
Livsophold. I egentlig Forstand kaldes
denne sidste derimod Arm, Nødarm, Nødli-
dende, Trængende. Politivennen.l799/1800.
1595. -blnis, et. ^ blus, hvorved et fartøj
tilkendegiver, at det er i (havs)nød og ønsker
hjælp, der maatte være et Skib strandet

Saa Nordsiden af Skagen, hvor der saa's

ødblus. Drachm.LK.109. PoUVil908.4.
-blusse, v. ^ brænde nødblus, (skibet)

nødblussede, og i Vandet omkring laa en
Msisse 'PTOips.PoU/nl921.4.sp.4. -bog, en.

især i forb. nød- og hjælpebog, (nu
næppe br.) bog, der indeholder praktiske raad
ell. vink. man give (bonden) Romaner, Rø-
verhistorier, Nød- og Hjelpebøger. Olufs.
NyOec.1.34. Ideer for dem, som selv in-

gen have, en liden Nød- og Hjælpebog
for dem, som ville være Poeter. HC^ånd.
Breve.1.44. -bremse, en. (jæmb.) ind-

retning, hvormed passagererne ved at trække
i et haandtag (nødbremsegrebet) i nødstilfælde
kan bringe toget til at standse. Kidde.AE.
11.385. hun besvimede straks efter at

have trukket i ^ødhremsen. Ejemmet.1913.
66.sp.l. DSB.Vakbr.6. || hertil Nødbremse-
greb (SaUXVIU.347), -indretning (OpfB.''
1.75), -træk (d.s.s. -greb. DSB.Matr.I.31).
-bro, en. (især ^, twocZs. Feltbro ; swZ. Ko-
lonne-, Krigs-, Løbebro^ bro, bygget af
materiale, der tilvejebringes paa selve bro-

slagningsstedet (ell. i nærheden af dette). Felt-

arb.57. -brng, en. (jf. -ret; jur.) det at

gøre indgreb i en andens ejendomsret, fordi
det er nødvendigt for at redde sit ell. andres
liv, helbred ell. velfærd fra overhængende fare.
Schlegel.Naturret.I.(l 798).205. Baden.JurO.
II

hertil: Nødbrugs-grundsætning (SaUVI.
835), -ret (Torp.158). -brnn, adj. se nød-
debrun, -bred, et. (sj.) brød, der i aar
med misvækst bagtes af mos, bark olgn. Berl
Tid.^*/iol867.M.till.l.sp.2. -daab, en. 1)

[ILl] (sj.) tvungen daab. den Nød-Daab
med Kniven paa Struben, der umuelig
kunde føde Andet end Had til Troen.
Orundtv.HV.il. 225. 2) (jf. Lægmands-
daab; kirk.) daab, der foretages af en uind-
viet i tilfælde, hvor barnet svæver i livsfare.

og præsten ikke kan naa at komme til stede.

Moth.NlM. nogle Minuter efter tillod

Bristningen af Hinderne at give Barnet
Nøddaaben. JournalMedChir.lV.376. Blich.

(1920).VII.97. enhver voksenKnsten(kan)
foretage . . Hjemmedaab eller Nøddaab.
VortHjJl.27.
Xadde, en. ['nøQo] (ogs. Nøde. Cit.ca.

1710.(NkS4''820.24). SjællBond.154. Nødje.
10 EPont.Men.II.65. Barfod.LTJla Cour.(1877).

168. OrdbS.(Falster). Nydje. JESmidth.Ords.
95. jf. VSO. Feilb. Nyddc. Moth.N119. MB.
1823.156. Skovrøy.LM.ll. jf. VSO. Feilb.).

flt. -r. (ænyd. nødde, nydde, nydie, glda.

nødie, oldn. hnyåja; til oldn. hnj65a, slaa,

støde (jf. u. I. Nød 6 samt IH. nitte^; nu
næsten kun dial.) svær kølle, hvis hoved er

en stor (jærnbeslaaet) træklods (brugt til at

slaa kiler i træ, der skal kløves, til nedram-
20 ning af pæle olgn.). at drage til skous og
glemme nyååen. Moth.N119. Haldan (lod)

sig giøre en forfærdelig svær Nødde, med
Jern-Baand om, ret skikket til at knuse
Pande-Brasker. Grundtv.Saxo.II.88. 1 Saug,
1 Øxe, 1 Nødde, 2 Jernkiler. MR.1853.419.
Med Lethed svang (hjulmanden) Økse og
Nødde og haandterede den store Rydde-
navr. KSkytte.JB.399. FrGrundtv.LK.45.
CReimer.NB.151. SjællBond.154. Feilb.(u.

30 1. nydje^. sætte (en) nødden for ved-
kasten olgn., se Vedkast. || ogs. i ssgr. som
Jærnnødde (NvHaven. Orth.128. TBruun.
V.74. JBaden.Gram.55), Trænødde (Nv
Haven. Orth.128. Dumetius.II.80. JBaden.
Gram.55).
Xadde-, i ssgr. ['nøda-] 1) (ogs. under-

tiden Nød-, se nød-agtig, -frugt samt u.nødde-
brun, -hakker, -olie, -skal ofi. — (nu næppe
br.) skrevet Nøde-. LTid.l722.Nr.l.4. PKA

40 Schousboe. VeætrigetiMarokko.(1800).132).af
I. Nød I (i alm. i bet. : hasselnød), fx. (foruden
de ndf. medtagne) Nødde-blomst, -hams(e)
(se u. n. Hams^, -has(e), -høst, -klase,

-klynge, -knækning, -plukker, -plukning;
ogs. til bet.: hassel(busk), nødde-busk, -træ,

fx. Nødde-allé, -hegn, -hæk, -krat, -sti
||

til I. Nød 2.4 findes en del (^^ foræld.) ssgr.

som Nødde-inddriver, -krabbe (j/". I.Krabbe
3.4^, -skive, -skrue, -tap(hul), -uddriver, se

50 især MilTeknO.135.192f. 2) (dial.) a/'Nødde,

fx. Nøddeskaft (Saaby.'). 3) aflll. Nød; se

u. Nøde- 1. -aar, et. i forb. som et godt,
daarligt nøddeaar, aar, i hvilket der er

mange, faa (hassel)nødder. IRaunkiær.ID.
173. -a&rtig:, adj. se nødagtig, -brum,
en. (jf. nasselbrum; nu næppe br.) d. s. s.

-rakle, -brom: VSO. -brnn, adj. (nu l.br.

nød-. Pram.Stærk.199. Winth.HF.159. HC
And.VIII.149). brun som en moden hassel-

60 nød. MO. (en) Dreng, med gule Haar og
nøddebrune Øjne. Goldschm.lII.5. Schand.
SF.110. Han ligner en Gymnastikinspek-
tør. Er nøddebrun i Ansigtet af Vejr og
Yinå. KMich.(Pol.*/i2l932.13.8p.l). II sub-

stantivisk, om farvestof: kemisk Brunt,
Nøddebrunt, en brun Vandfarve, der

XV. Rentrykt "/u 1933 16
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fremstilles af Glsmssoå. VareL.^98. -busk,
en. (jf. -træ 1) ha88el(bu8k). *At drage til

Skoven om Efteraaret, | Og plukke hvad
Nøddebusken har b&a.Tet.3eib.Foet.X.341.

Rundt om Haven var et Gierde af Nødde-
buske. HCAnd. VI1.271. ÉavebrL.^ 11.165.

•dagi, en. fridag til nøddeplukning, fx. for

skolebørn (jf.Saaby.''); i8ær(dial.;paa øerne):

fridag for karle og j^iger efter endt høst,

egl. med en skovtur for at plukke nødder,

senere med en udflugt til købstaden ell. et

traktør8ted; ogs. om fridag i al alm. (OrdbS.

(Fyn)). Skatteqraveren.l88é.IL172. Dania.
IV.151. FrGrundtv.LK.256. SjællBond.115.

-ferie, en. (1. br.) ferie for skolebørn, der gi-

ves, naar nødderne er modne. DScH. -frng^t,

en. se Nødfrugt, -g^ang:, en. havegang, vaa
begge sider indrammet af nøddebuske. I Han-
gen gik Præsten op og ned i Nøddegan-
fen.Sibb.IL127. Wied.S.lO. de i alle ældre,

anske Haver saa yndede „Nøddegange".
ABruun.Frugthaven.(1921).179. -gms, et.

(fagl.) grus, bestaaende af nøddesten. Eavebr
L.^318. -hage, en. (nu næppe br.) d. s. s.

-krog. VSO. -hakker, en. (nu næppe br.

Nød-. vAph.(1759). — Nød(de)hakke. Moth.
N117. VSO.). V om fugle, hvis føde delvis

bestaar af nødder, som de er i stand til at

hugge hul i; især om spætmejse, Sitta euro-

pæa (Moth.N117. Have-Avis.l846.203.sp.2.
Kjærbøll.119) ell. (nu næppe br.) om nødde-
krige (Caryocatactes guttatus), skovskade

( Qarrulus glandarius) ell. kernebider (vAph.
(1759). VSO.). -have, en. ('Nød-. Moth.
N117). (sj.) have ell. lund af nødde-buske,
-træer. Jeg var nedgangen i Nøddehaven.
Eøjs.6.11. -jærn, et. (til I. Nød 2.4; jf.
Nussejærn (u.Nos^se)); ^y foræld.) bøssema-
gerværktøj, hvorved nøddens tapper ell. skrue-

gænger skæres. MilTeknO. S&B. -kerne,
en. \æda. nutæ kyærnæ (Harp.Kr.l9é)) den
spiselige, af skallen omsluttede, del af en nød.
LTid.1732.367. Nøddekiernerne ere vel-
smagende og nærende, men noget van-
skelige 2Aioiåøje.VareL.(1807).I.é57. MO.
Feilb.

II
(nu 1. br.) i sammenligninger, det

(o : smør) er saa sødt som en Nøddekiærne
(o '.meget sødt, velsmagende). VSO. -knæk-
ker, en. (nu næppe br. Nød-. Moth.N118).
1) redskab til at knække nødder med, under-
tiden (jf. bet. 2) af form som (det øverste

af) en mandsling , ml. hvis kæber nødderne
knækkes. JBaden.DaL. Reib. Poet. X. 345.
*Nøddeknækker, hvor er Du stivl

|
Nød-

der Du knækker dit hele Liv. Kaalund.143.
jf. bet. 2.2: Paa mit Spørgsmaal om, hvor-
dan han saa ud, fik jeg til Svar: „Liv-
agtig som en af de gammeldags Nødde-
knækkere: lille og lavbenet men temme-
Ug svd&T.^ Bøgh.JT.233.

|| billedl. (jf.'^øå
sp. 215^^^'). hvad enten han nu knækker
dem (d: videnskabelige problemer) selv eller
bruger Nøddeknækker i Form af Fore-
læsninger. /ScAan<Z.FF.5Pi. Den lille Nød-
deknækker. 100 Gaader for Børn. (bogtitel.

1879). 2) om person. 2.1) (1. br.) person, der

knækker nødder. Brande8.IX.82. 2.2) (tale-

spr., nu 1. br.) person, der minder om en
nøddeknækker (1), har et grimt, dværgagtigt

udseende, stor mund; ogs.: person, der er

kedelig, „tør", udfører et ensformigt arbejde

olgn. 'Tror du maaske
|
at Sigurd er en

træet Nøddeknækker, |
som har sin Gam-

men af at knække Skaller
| og kaste Kær-

nen i den aabne Haand? Gjel.Br.98. Der
10 får den grimme nøddeknækker til Fabian

sådan en køn datter. NMøll.K.139. Den be-
rømte Forfatter af „Nøddebo Præstegaard"
var tør som en Nøddeknækker, naar han
docerede Etik. HBegtr.Levned.I.(1929).136.

3) (jf. -hakker samt Kerneknækker; nu
næppe br.) V om kernebider ell. nøddekrige.

vAph.Nath.IV.324. VSO. jf. Kielsen.Natur-
hist.II. (1809).219. -knækker-ansigft
ell. (1. br.) -fjæs (Drachm.T.24), -hoved

20 (Ing.LB.I.132), et. (dagl.) ansigt (hoved),

der minder om det øverste af en nøddeknæk-
ker (1) i form af en mandsling. Konstneren
traadte forbauset tilbage ved Synet af det
bizarre Nøddeknækker-Ansigt, hun viste

hsim.Ing.EF.V.lOO. Over8k.L.32. Den magre
Hestehandler Forsberg med sit lille sure
Nøddeknækkeransigt, som man skulde tro

var gjort af Gutta-Perka, saa det kunde
klemmes sammen fra oven. Schand.BS.410.

30 -koks, pi. (jf. -kul; især fagl.) koks af
den mindste størrelse, -krage, en. {ty.

nusskråhe; nu sj.) \ d. s. s. -krige. Kiel-

sen.Naturhist.II.(1809).155. S&B. -krige,
en. [-|krr(q)8] (^ -krig. VareL.(1807).II.
366. t -skrig, en (flt. d. s.). KSelskSkr.XI.
425. t Nød(de)skrække. Moth.NllS. Cit.

1760.(NkS4'>726b.l7)). flt. -r, {efter sv.not-
skrika, skovskade, no.nøtteskrike, afsv.skri-
ka, skovskade, no. skrike, til verbet skrige; jf.

40 Lavskrige
|| formen -krig(e) skyldes maaske

paavirkn. fra Nøddekrage, tv. nusskråhe)
\- om kernebider, skovskade (Garrulus glan-
darius) ell. (nu kun) Caryocatactes guttatus

(jf. -hakker, -pikker;. 'EPont.Atlas.I.618.

Der gives adskillige Slags Skovskader, af

hvilke Nøddekrigen æder Nødder, Agern
og allehaande smaa Fng\e.Raf.(1784).301.
Kjærbøll.151. OrnitholFT.I.18. -krog, en.

(jf. -hage samt I. Krog l.i; især dial) lang
50 kæp, gren med en hage, hvormed man ved

nøddeplukning trækker grenene ned til sig.

Moth.mi8. VSO. MO. Skattegraveren.1884.
11.172. HPHanss.T.68. -kul, et ell. (især)
pi. {efter eng. nut(coal); især Y) om den i

handelen gaaende mindste størrelse af (sten)-

kul. S&B. Hage.^868. -iand, en. (jf. -have,
-skov; 1. br.). vAph.(1759). TecklaJuel.Plan-
terensDatter.(1864).110. -olie, en. (ogs.

Nød-. Moth.Nll8. Drachm.F.I.lll. OpfB.^
60 111,328). (fagl.) fed olie, der faas ved pres-

ning af valnødkerner; ogs. om olie af andre
nødder (SaUXI.433). VareL.(1807).I.456.
VareL.^712. -orm, en. (nu næppe br. Nød-.

Moth. NI 18). nøddesnudebillens larve, der
lever i nødder. VSO. FrGrundtv.LK.164. i

disse Klitters lune Gryder (vil) glade
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Enker . . krumme sig . . sprællende som
blegfede Nøddeorme paa en Frugtassiet.

KnudPouls.BD.56. f -pikker, en. {ty.

nusspicker) % d. 8. s. -krige. Pflug.DP.19.

t -pisser, en. tæge af familien Penta-
tomidæ. Ciraex . . Juniperus . . Er mig
sendt med et dansk Navn Nødde-Pissere
fordi at man meener den skulle pisse

i Nødderne og foraarsage den heslige

Smag, som nogle har. EPont. Atlas. 1.683. lo

-pose, en. pose, hvori man ved nøddepluk-

mng samlernødderne. Moth.NllS. Aarestr.SS.

111.37. Skattegraveren.l884.1L172. -rak-
le, en. ("t -rakke. Moth.N118). (jf. -hmm)
rakle paa hassel(husken). JTusch.67.295.
De gule Nødderakler dryssede Guldstøv
over det gamle . . Løv. EmmaKraft.Regn
ogSolskin.(1895).116. f -sadel, en. ('Nød-.

Moth.NllS). (<2/.nusssattel) den træede skille-

væg, der deler valnødkernen i fire dele. VSO. 20

-skal, en ell. (nu kun dial.) et (LTid.
1753.284. Feilb.). (nu næppe br. i rigsspr.

Nødskal(le). Moth.N118. LTid.1746.176. jf.
Feilb. se ogs. ndf. u. bet. 1). 1) den nødde-
kernen omsluttende (træagtige) skal. somme
har en Hat af Nøddeskaller eller fletted

Bsist Pflug.DP.1040. derpaa legges over
saaret en halv Nødeskal. LTid.l722.Nr.l.4.
*Den brune Nøddeskal

|
Som skjønne Tæn-

der knække,
|
Erindringer os vække

|
Om 30

Nøddetouren skal. Aarestr.SS.111.37.
||
(nu

næppe br.) om saften af den ydre grønne
skal paa valnødder, der bruges til at farve
gulbrunt. Jeg kjøbte en meget gammel
Kudskekofte, som jeg farvede i Nødskalle
og omsyede til en Frakke. Pi2asmwssen.
Blade af mit Liv.(1862).15. || i sammenlig-
ninger (jf. bet. 2). De bjerghøie Bølger
hvirvlede Skibet mellem Himmel og Dyb,
som enNøddeskal.In^.ÆJF.FI.P. Holst.lll. 40

111. 2) (nedsæt, ell. spøg.) uegl., om lille,

skrøbeligt fartøj. Med den Nøddeskal (o:

en lille baad) vil vi da nok blive færdig.
Hauch.Vl.7. *følte jeg min Lidenhed som
aldrig nogensinde, |

imens min spinkle
Nøddeskal

|
drev for de vilde Vinde:

|

vældige Havl
|
da var Din Jættestorhed

mig enhære. Drachm.STL.l. Scheller.MarO.

3) i forb.i en nøddeskal, i udtr.for, at

noget rummes paa en meget lille plads, en 50

Sophist har sagt, at han kunde bære hele
Verden i en Nøddeskal. ifierfe.FJI.iOS.

||

spec. d. s. s. i en nød (se I. Nød h). Weimar,
det er Verdenshistorie i en Nøddeskal.
Brandes.F.402. Børneeventyret er kom-
poneret som en Roman eller et Drama
i en Nøddeskal. i2M&oi(;.Jff0.4.^0. Kontrakt-
bridge i en ^øådLQ&\2i\.Bosenløv.(bogtitel.

1931). -skov, en. (nu næppe br. Nød-. Moth.
N118). (oldn. hnata-, hnet-, hnotskogr; jf. 60

-have, -lund; nu 1. br.) skov med (mange)
nøddebuske. Bagges. DV. 1X.164. PalM.V.
38. -skrig:, -skrække, en. se -krige.

-skærm, en. ^ (nu næppe br.) den
sydeuropæiske skærmplante Cachrys. PKA
Schousboe. Vextriget iMarokko.(1800).132. f

-snekke, en. en lille rundagtig, brunlig
snegl, Hygromia incarnata. OFMiill.ZoolPr.
240. -snudebille, en. (zool.) billen Bala-
ninus nucum, der lægger sine æg i huller,

den har boret i nøddernes skaller (jf. -orm^.
Berg8.MS.ll.95. HavebrL.U1.166. -sten,
en. (jf. -grus; fagl.) rullesten, hvis tværmaal
ligger ml. 1^/q og 3 cm (brugt til jærnbeton,
underlag i gangstier m. m.). Hjemmet.1908.
625.sp.2. Suenson.B.111.311. -stor, adj.
(især fagl.) nøddestore Knuder. Sal.KVi.
297. -træ, et. (nu næppe br. Nød-. Moth.
N118). 1) (jf. -busk; 1. br. i rigsspr.) træ,

hvis frugt er nødder; især om valnødtræ
(vAph.Nath.Y.599. jf. bet. 2) ell. (nu oftest)

hassel. JTusch.67.295. *Man planter Nødde-
træer, opelsker store Skove. JPrahl.ST.1.190.
Det maatte være et forbandet Nøddetræe,
hvorpaa alle Nødderne vare ormstukne.
PAHeib.Sk.111.42. 2) veddet af valnødtræ,
der anvendes som møbeltræ olgn.; ogs. (fagl.)
om forsk, lignende træsorter, fx. i forb. ameri-
kansk nøddetræ om veddet af forsk, arter
Carya (SaUXV111.348). Barometron . .

med smukke Stillager af Nødetræe.LTifZ.
1724.879. et Skrivebord af Nøddetræ.
Schand.lF.23.

\\
gen. nøddetræs brugt som

adj. ell. 1. led af ssgr. Nøddetræsbord. D&H.
en rødpolstret nøådetræssofa.. EunstmusA.
1929-1931.234. et nøddetræsmalet skab

i

OrdbS.(Sjæll.). -tur, en. udflugt med det

formaal at plukke nødder. Aarestr.SS.111.
37 (se u. -skal i). Schand.BS.477. en Nødde-
tur paa en straalende Efteraarsdag . . er
en herlig Fornøjelse. DagNyh.^^/sl906.1.
sp.4.

]N'od-di£e9 et. (fagl.) dige, der opkastes
i nødstilfælde, som en midlertidig foranstalt-

ning. MO. TSehested.AdmiralSehestedsSaga.
(1904).162.

I. Xode, en. se Nødde.
II. node, V. ['nø-da] Høysg.AG.14. præt.

nødte ['nø'da] (tidligere ogs. skrevet nødde.
Holb.lntr.1.282. Høysg.AG.92. Schytte.lB.

1.23. jf. VSO.) ell. (nu sj.) nødede (Holb.
Ep.111.142. Gram.Breve.230. Brandes.lll.

509); part. nødt [nø'd] ell. (uden for anv.

som præd. (se I. nødt^ nu kun dial.) nød
(Kyhn.PE.3. Høysg.AG.137(nøå). Feilb.)

ell. (nu sj.) nødet (Slange.ChrlV.698. Specta-
tor.308. Skuesp.X11.60) ell. (nu næppe br.)

nøddet (Holb.lntr.1.487). (æda. nøthæ, oldn.

ney8a, mnt. noden, oht. notjan ofl. (nht.

noten), oeng. nidan, got. nauj)jan; afl. af II.

Nød (1))

1) især i forb. m. til; egl: ved anvendelse

af vold, magt tvinge en (til at gøre noget)

;

nu især om indirekte tvang, forholdenes (om-
stændighedernes) magt olgn.: faa en til at

gøre noget, han ikke ønsker, har uvilje imod;
bringe i en situation, der tvinger en til at

gøre noget; gøre nødvendig; nødsage;
om forb. være, blive nødt til se nødt. 1.1)

(især CP og nu oftest i pass. ell. m. tings-

subj.) i al atm. *Jo meer Forhindring og
jo fleere Steene møde,

|
Jo meere stridig

16^
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Strøm mig af min Vey vil nøde . . |
Jo

meere Elskov i mit Hierte fæster Rod.
Holb.MelJ.6. „Lod I jer Datter gaa paa
Mascarade?" — „Ja jeg nødde hende saa

got som dertil." saMa8C.II.2. De (primi-

tive mennesker) vilde heller spise Olden,
end lade sig nøde til at dyrke Jorden for

at tvinge den til at bære Viovii.JSneed.II.

85. Olav vilde nøde alle Folk til at blive
ChTistne.Grundtv.Snorre.1.282. Visse uven-
tede Efterretninger nøde mig . . til at

Teise.Heib.Poet.VII.73. Han nødtes til at

blive Kritiker, hvor han helst blot vilde

nyde. JLU88.IIøyen.L(1872).399. et svagt
Helbred . . nødte ham . . til at forsage
saadanne haandfaste Nydelser, som for-

sonede andre med Livets Genvordigheder.
Pont.LP.VIII.252. H reft. Nøde sig til at

græde. Moth.NllO. jeg (gav) mig noget
tilfreds, og nødde mig til at spise en
mundfuld af en kaagt Høne, som man
havde tillavet for mig. Pamela.1.249. Det
er som Drengen, der nøder sig til at ryge
Tobak, for at synes ældre, end han er.

HCAnd.II.132. MO. (nu næppe br.) m.præg-
nant bet.: anstrenge sig for at faa forrettet

sin nødtørft. VSO.
\\

(sj.) m. tings-obj. tyd-
ske Udvandrede, som ved Vindskibelig-
hed nøde den magre Egn til Frugtbarhed.
HCAnd.II.97. 1.2) i særlige forb. m. adv. ell.

præp.-led. || nøde en noget af, (nu næppe
br.) d. s. s. afnøde. Nøde én en latter af.

Moth.N119. denne Kierligheds Beviisning
. . bør regnes blant vore ufuldkomne Plig-
ter, som ingen med Magt kand nøde os
af. Eilsch.PhilMst.95. Jeg maatte nøde ham
Tilstaaelsen af. F/SO. || i forb. som nøde
en bort, hen, ud, (nu næppe br.) tvinge
en til at gaa bort osv. Moth.N120. Endog
Fruentimmeret som sad paa Vognene,
nødde han ikke bort, men tillod dem at
høre (paa hans tale). JBaden. Xenophons
Cyropædie.(1766).76. \\ nøde noget i sig
ell. ned, (nu 1. br.) tvinge sig selv til at
spise ell. drikke noget. Nøde madden i sig.

MothNlW. VSO. MO. D&H. \\ nøde sig
(ind) paa en, (nu næppe br.) paatvinge
en sit selskab olgn. Moth.NlW. (han) nødte
sig ofte paa ham, og bragte altid en stor
. . Hund med. JSneed.1.69. VSO. D&H. 1.3)

(nu sj.) i ordspr. man kan nøde hesten
(ell. faar. Grundtv. Dansk. 11.137) til vands
(ell.'kMe.Moth.m20.VSO.), men ej til

at drikke olgn. Mau.7061. Krisi.Ordspr.nr.
6162. den hest drikker ikke vel, man skal
nøde tilv&jids.Moth.N120.VSO. den hund,
man skal nøde til skovs, bederikke mange
dyr olgn. Mau.7064. VSO. den, der lader
sig lokke til at stjæle, skal lade sig nøde
til at hænge, se IV. lokke 2.8.

2) (søge at) overtale en til at gøre no-
get; trænge ind paa en med opfordrin-
ger, bønner for at faa ham til at gøre
noget; spec. om vært(inde): opfordre, presse
(en gæst) til at spise (drikke) mere. 2.1) i

al atm. Kjære, tag min Velsignelse, som

er bragt til dig; thi Gud skjenkede mig
den, og jeg har alt dette; saa nødte han X
ham, og han tog det. lMos.33.11. de nødte m
ham meget, og sagde; bliv hos os; thi det
er mod Aften, og Dagen helder. Luc.24.
29' «jeff har nylig drucket Caffee." —
„Efter Behag; Vi fornemme Folk nøder
ingen.'* Holb.Kandst.IV.9. En Engelskmand
nøder høist sielden, og derfor have Gie-

10 sterne Lov til at spise og drikke saa meget
eller saa lidet, de viWe. FrSneed.I.541. m.
præp. til: Jeg haaber, naar jeg har læset
den Europæiske Herold igienem, at mand
skal nøde mig til at tage en Plads an i

'RB.2idet.Holb.Kandst.l.4. (hun) nødte mig
med . . Venlighed til at spise . . skjøndt
min Hunger . . gjorde al Nøden overflø-
dig. Blich.(1920).XIV.35. Jeg vil . . give
dig et Par Vink om elementær Levekunst

20 . . først (at) gaa, mens de nøder én til at

blive. NisPet.SG.39. (nu næppe br.) m. inf.

uden at: Herren sagde til Tieneren: gak
ud paa Veiene og ved Gierderne, og nød
dem (1907: nød dem tilj at gaae ind, paa
det mit Huus kan vorde iuldt. Luc.14.23.
i forb. lade sig nøde: jeg veed nok de
dricke gierne Caffee. De vil maa skee
lade sig nøde. Holb.Kandst.IV.5. *Jeg lod
mig ikke nøde,

|
Men satte flux mig

30 ned,
I
Og langede til Fadet. Winth.HF.

175. PLevin.HG.39. 2.2) i særlige forb. m.
adv. ell. præp.-led. || nøde noget bort, (nu
næppe br.) overtale en til at modtage noget.

vi skikkede forgangen Aar 2 Bøgger . .

til Jylland, det eene Exemplar blev soldt,

men det andet maatte vi nøde bort for
dend halve Friis. Holb.Bars.IL6. VSO.I.
465. i forb. som jeg har intet at nøde bort,
jeg har ikke saa meget, at jeg behøver at

40 presse folk til at modtage det som gave. Moth.
N119. Jeg har Noget at give bort, men
Intet at nøde bort. FSO. en Verden, hvor
man . . af det Gode kun har Lidt at give,
Intet at nøde bort. Grundtv.(Forhandlin-
gernepaa l.skand. Kirkemøde. (1857). 19).

\\

nøde noget i en, overtale en til at spise
ell. drikke noget, havde Bommanden ikke,
for gammelt Kjendskabs Skyld . . nødt
lidt Mad i ham, var det høilærde Menne-

50 ske forkommet. Ing.LB.1.109. man skal
ikke nøde godt i ondt olgn., se u. god
2.1. H nøde en ind, (nu 1. br.) overtale en
til at komme ind (i ens hjem). Moth.N120.
Jeg maatte ret nøde ham ind.VSO. Ibald
. . vilde gaa. Men Simon havde allerede
aabnet sin Dør og nødte ham indenfor.
Det var ligefrem en Nøden; Ibald fulgte
kun ugjerne. Goldschm.VIIL72. || nøde
en noget paa ell. nøde noget paa en,

60 (nu sj") overtale en til at modtage ell. købe
noget; paanøde. Nøde én en foræring på.
Moth.Nll9. Er hun for god dertil, hvorfor
nøder I da hende paa mig? det er ikke
gode Varer, som man nøder bort. ^o/6.
LSk.IV.4. Doktoren har nødet mig de 200
Rigsdaler paa— nødt mig dem liSL&lSkuesp.
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XII. 60. nøde Folk sine Vare paa.F^O.
S&B.

III. nede, v. ['nø-aal (a/l. af I. Nød 2.4

slutn.; skibsbygn.) i forb. nøde ned, for-

hinde et krydsende træ med et underliggende

V. hj. af et nød. Paa Figur 2 sees, hvor-
ledes Skjærstokken A nødes ned over
Dæksbjælken B. Funch.MarOJ.39.
Waae-, i ssgr. 1) (ogs. Nødde*, se u.

Nødehaar. Nød-, se u. Nøde-kød, -pølse. jf.
Nød-hus (u. I. Nødsj, -stykke 2 samt Nød-
baas, -gaard i VSO.). af III. Nød. 2) af
II. nøde ell. som sideform til Nød- 2; se

Nøde-hoste, -mon, -stald (u. Nødstald^. 3)
se u. Nødde- 1. -haar, et. (af III. Nød;
fagl.) kohaar. Nødde-: S&B. Nøde-:
SaabyJ hertil: Nød(d)ehaarsfilt. S&B.
-hoste, en. (til IL nøde 1; nu dial.) ho-
ste, der er forstilt, fremtvungen ell. ikke helt

nødvendig ell. naturlig. MO.II.230. OrdbS. 20

(Sjæll., Falster), -ked, ét. (glda. nødækøth,
SV. notkott; a/" III.Nød; dial.) oksekød. Nød-:
Moth.N116. jf.Feilb. Nøde-: Ing.VS.II.
138.

nedelis:(t), adv. [^hø-dQli(d)] {afl. af
nødig; sj.) 710 digt. saa langsomt, saa nøde-
ligt opgav hans Fingre det Klenodie, de
havde faaet at slutte sig om (0: hendes
haand). ThitJens.Aphrodite fraFuur.(1925).
32. sa.JydskeHistorier.(1916).27. 30

Xede-mon, et ell. (om person) en. (f
Nøds-. Moth.N120). {ænyd. nød(z)mon) 1 ) (nu
næppe br.) ting, man maa nøde en til at mod-
tage. Bostgaard.Lex.N36c. 2) (nu kun dial.)

nød (2); trængsel; vanskelighed; i forb. med
n d em on , med nød og næppe, det var med
nømon, at det gik an.Moth.'^NllS. Cit.1702.

(KirkehistSaml.3B.VI.274). MDL. Feilb. 3)
(nu næppe br.) person, der maa tage imod
hvad en anden (andre) ikke vil have, hjælper ^
en, som andre ikke vil hjælpe olgn. Når in-
gen vil, så skal jeg være hans nøde mon.
Moth.N120. du (anser) io Philander som
et nøde-mon (JPHald.Salvande.(1747).176:
en Nøemand^, som du vil elske, naar der
ingen anden er du kand elske.NkSå^ 834.76.
-pelse, en. (af III. Nød; dial) pølse af
okse(blod). Nød-: Moth.NlW. jf. Feilb.
Nøde-: Thor8en.l62. Saaby.''

Xederi, et. (nedsæt.; I br.) vbs. til IL so

nøde; til bet. 2: Naar Mindesmærker rej-

ses ikke af Folkets Kærlighed, men ved
Tvang og Tryk eller, som her, ved Nø-
deri og TingeTi.JJ€8sen.A.156.
H^ede-stald, en. se Nødstald.
Xød-fald, et. se Nødsfald, -flag:, et.

(f Nøds-. Æreboe.171). (især ^) flag, der
er hejst som nødsignal, paa Vraget stod
en kvindelig Skikkelse og viftede med
et ^&åi\2ig.lng.EF.yi.lO. Der sprang en 60

Planke i Skibet, Vandet trængte ind, der
blev tættet og pompet . . heiset Nødflag.
HCAnd.YII.124. Drachm.STL.226. Schd-
ler.MarO. -forbindin;o^, en. (især med.)
foreløbig forbinding, foretaget paa ulykkes-
stedet af de tilstedeværende med midler, der

ikke er egentlige forbindsager. Panum.498.
Dannebrog.^^Uxl907.2.sp.3. \\ hertil: Nødfor-
bindings-kasse. Krak.(1917).1658. JacPalu-
dan.S.226. -frufft, en. [LI] (nu 1. br.

Nødde-. Olufs.(MO.). S&B.). (bot.) d. s. s.

I. Nød sp.214^^^- Træerne med Nødfrug-
ter. Saadanne ere Eg, Bøg og Hassel. CVau-
pell.S.114. Warm.Frøpl.336. -frugtet, ai/.

[LI] (bot.) især substantivisk: (de) nød-
10 frugtede, om de slægter af de korsblomst-

rede, hos hvilke skulpen er en kort, uleddet
og enfrøet nødfrugt. LandbO.III.206. Sal.^

KIV.538. -hakkefr), en. se Nøddehak-
ker. -have, en. se Nøddehave. -haTn,
en. (især ^) havn, som et skib søger ind
til for at undgaa stranding ell. p. gr. af ha-
varier, mangel paa forsyninger olgn. Den
vel-instrueredeSkipper.(1776).33. Til denne

havde et fremmed Skib, idet det søgte
Nødhavn, bragtKolera. roi)8.ZIJ.550. Schel-
ler.MarO. || buledl. Han er egentlig Phi-
lolog; dog studerer han tillige Theologi,
for at have en Nødhavn at tye til. VSO.
han har bekæmpet den med Teologiens
Våben, udfra Apologier og Textforklarin-
ger, disse Nødhavne for de videnskabe-
lige Samvittigheder. -BiaMm.S/c.8i. || hertil

ssgr. som Nødhavns-klausul, -omkostning(er),
-udgift. -]\jælp9 en. {ænyd. d. s.) egl.: hjælp
i nød; hjælp, man benytter i nødstilfælde, i

nødsfald ell. i mangel af noget bedre; spec.

(med.) om foreløbig hjælp med de forhaanden-
værende hjælpemidler i ulykkestilfælde, plud-
selig opstaaede sygdomstilfælde olgn. (SaV
XVIII.349). VSO. det er kun en maade-
lig Nødhielp, naar man vil henvise Vi-
denskabernes Dyrkere til Oversættelser.
Mynst.(JurTidsskr.XIVa.223). den Inte-

statarveret, der i Rom kun som Nødhjælp
har Gjlåigheå.Brandes.VIl.445. -hjæl-
per, en. {ænyd. nødhielpere, -helper, mnt.
nothelper) 1) hjælper t nød; især (kirk.)

om (hver af) de 14 helgener, som i den ka-

tolske kirke paakaldes af mennesker i nød
og fare. Moth.N114. (de) hentede (teologen)

som en tilforladelig Nødhielper i slige Om-
stændigheder (o : ved disputationer). EFont.
Men 11.22. denne Helgen (0: den hellige

Erasmus) hørte til de 14 Nødhjælpere og
havde særlig det Hverv at skaffe Føde
og Klæder. Giga8.(StSprO.Nr.125.91). El-
lenJørg.B.117. En Kilde . . ved Foden af

Lastenshøj . . skal efter Sybilles Spaadom
redde Ærø af den største Nød. Efter
nogle skal det dog være Højen, som skal

være Nødhjælperen. SvendbAmt.1926.38. 2)

(nu 1. br.) person ell. ting, forhold, hvis hjælp
man benytter i nødsfald, i mangel af bedre

;

nødhjælp. De Lamper, der oplyse vort
trange Værelse, de . . ere blot Nødhielpere
yed^Rttetid.NTreschow.Moral.I.(1811).201.
-hjælps-arbejde, et. O/.Nødarbejde 2;

især emb.) arbejde, der iværksættes til af-

hjælpning af arbejdsløshed. LovNr.529^^/i9

i921.§32. -hns,' et. se I. Nøds.

nediit:, adj. ['nø-6i] adv. d.s. ell. (nu l.br.)
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-t ell.if) -en (Slange.ChrIV.1250. Biehl.

DQ.II.47. We8S.65. MO. JLUss.Høyen.I.
(1872).268). {ænyd. (i bet. 1-2; nødiff, nø-
du^h, glda. (i bet 2) nøduffh, nøthugh, nø-
dicn (PLaale.nr.475), æaa. nøthug, nød-

tvungen, oldn. nauåigr, nauSugr; afl. af
II. Nød (1) ; i bet. 1 laant fra ty. notig, mnt.
nodech; jf.er-, fornødige sanit nøåe\ig(t))

1) nødvendig; tiltrængt; uundvær-
lig; fornøden. 1.1) (nu sj.) i al alm. H i

attrio. anv. paa det den studerende Ung-
dom deris nødige Øvelser i Prædiken ikke
skal betagis. DL.2—2—3. Endeligen taler

Hr. H. om Luftens Sværhed, og anfører
de nødige Forsøg åQitil. LTid.1741.9. in-

tet skulde hindre ham i at følge Kong
Valdemar her i fremmed Land, hvor han
havde saa nødigt Brug for hver af sine

yLddnå. LBruun.A.1.318^\i substantivisk anv.

•imedens vi skal slide
| Vor korte Lev-

nets Tid i denne Verdens Boe, |
Er dette

Videnskab det nødigste at vide,
|
Om vi

besidde og den rætte sande Troe. Clitau.

IR.25. Brors.321. Jeg fik hende, med Be-
sværlighed, underviist om det Nødige.
Blich.(1920).XXVII.168. Jf.: Tillader De,
vi kommer forbi, sagde Generalkonsulen
meget høfligt, og Parret flyttede sig det
nødigste. Bang.SG.151. 1.2) som subj.- ell.

obj.-præd.; oftest i mer ell. mindre faste forb.

og ofte (som obj.-præd. nu næsten kun) uden
bøjning. \\som subj.-præd. Disse (byer) kunde
alle . . sættes under Vand, hvilket naar
det nødig eragtes, ogsaa kand udpompes.
LTid.l734.343. Denne Olie samlede han
saa længe paa, til han fik saa meget, som
der syntes ham nødig til sit Forehavende.
CPRothe.JN.281. gemene Folk (maa kun)
betiene sig af Bænkene, som staae ved
den store Fontaine, naar samme ikke fal-

der Standspersoner og andre Fremmede
nødig. Bagges.L.1.287. nu kun (i rigsspr.

især fD) i forb. m. være ell. (jf. gøres nød
u. II. Nød 1.2) gøres (f gøre: Det giør
ey heller nødigt.Holb. Vgs.(1731).IL6). alle

disse Complimenter var ikke nødig, jeg
er jo obligered at tiene ham i alt hvad
mig mueligt er. sa.llJ.II.l. (pedanten) har
sin Vækker med sig, hvilket dog nu ikke
giøres nødigt. sa.PAi/os.F. 5. *Eet er nø-
digt, dette ene

|
Lær mig, Gud I at kiende

Tet.Brors.168. *Her giøres nødig velbe-
støvlte Been.Bagges.Gieng.l5. *Gud . . sen-
der Lindring,

| Naar mest den er os nø-
dig! Mynst.IA.339. *„har Pater Simon

|
Nu

ogsaa været streng mod Digl" . . „Det gjø-
res nødig.« ECAnd.X.188. Faderen sagde
saa ofte: bare være høflig, Mogens, og
opføre dig godt — det er dobbelt nødi^
for Smaafolks Børnl CFMortens.SV.58.

\\

som obj.-præd. Dette har jeg tilforn vit-
løftig omtalt, og derfor holder det ikke
nødigt her igien at oprippe. ^oZ&.i)iV^B.
578. Kongen fandt imidlertid for nødigt,
at befale nogle af sine egne Orlogs-Skibe,
at udlegge paa Kiøbenhafns Reed. Slange.

ChrIV.397. Herover fandt Anførerne det
nødigt at dele Hæren. Molb.DK.192. Sam-
fundsforholdene . . gjorde sligt et stensat
Forsvar nødigt. TroelsL.III.6. nu næsten
kun i forb. m. have; dels i forb. have no-
get nødig, have (haardt) brug for; be-

høve; dels i forb. have nødig m.flg. inf.:

have (haardt) brug for ell. (nu kun) være
tvungen, nødt til; behøve. Hvor pokker blev

10 Arv? Nu har jeg ham nødig. Holb.EP.
II.9. *I nødig haver ey, min Jomfru, mig
at bede, | Jeg som ved mindste nick til

alle Ting er leede.sa.Mel.V.lO. Jeg har
neppe nødig at bede Dem gjemme disse
Papirer — De holde for meget af mig til

at kaste dem bort. Ew.(1914).IV.234. spar
dine Næver til siden; vi kan snart have
alle dem nødige, vi hsiT.Blich.(1920).XV.
16- jeg (havde) min hele Kraft nødig for

20 ikke at briste i GTSiSLd.ECAnd.XI.259. Hen-
rik VIII's Staldmester . . en meget stor

Mand . . saa stærk formodentlig at han
aldrig nogensinde har haft sine Kræfter
nødige. JVJens.AS.223. endog i Thessa-
lonika sendte I mig baade en og to Gange,
hvad jeg havde nødig (Chr.Vl: til nød-
tørftighed; 1819: hvad jeg behøvede^. P/tiZ.

4.16(1907). Vi har ikke nødig at sende
Bud (o: efter en læge). LeckFischer.K.145.

3pjf. f: saadan Feltherre, som man ikke
havde haft nødigt til at forskrive fra

Tydskland. Eolb.DE.II.447.
2) (næsten kun som adv.) egl.: (som sker,

udføres osv.) tvunget af magtmidler,
under tvang, nødtvungen(t). *For den
Vise han (o : Odin) \

Valgalder qvæded' . .
|

Til Liiget nødig j Opstod, og talde. Sand-
vig.Edda.II.18. Guld har ei Dansken ind-
ført i Brittanien, men kun udført derfra,

^p og hvad vi kun nødig, med Kniven paa
Struben, har sluppet, skulde vi nu skye
som Pest? Grundtv.Saxo.1.90. at . . drages
til Ansvar, for hvad han, som det syn-
des, kun nødig havde gioTt.smst.III.190.
som adj. : forskaan din (o : guds) faderlige
Ømhed . . fra dens nødigste Verk (o: hæv-
nen). JSneed.II.325. jf. Feilb. \\ nu næsten
kun: saaledes at man kun p. ar. af særlige

omstændigheder, kun i nødsfald, fraviger sin
i o uvilje mod at gøre noget; saaledes at man

kun modstræbende, uvilligt, ugerne gør
ell. gaar med til noget; ogs. som udtr. for,

at noget er (i høj grad) uønsket, uvelkom-
ment, i hvor nødigen hånd det giorde,
fik (det) dog . . at skee.Slange.ChrIV.1250.
(hvorfor vil du) fortørne en Hædersmand,
der nu ovenikiøbet er din høie Foresatte,
og taaler vist ikke nødigere Modsigelse
af Nogen end netop af dig? Grundtv.Udv.

60 VIII.211. *Dione nu skal synge; | Hun
gjør det nødigt, men hun gjør det dog.
PalM.1.57. Klittaget er . . en ganske mærk-
værdig Plante, og een af dens Særegen-
heder er, at den nødigt voxer i Landklit-
ten og oftest gaaer ud, naar den hen-
plantes deT. Andres. Klitf.334. Saa skrev
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jeg, at min Fod var daarlig . . Jeg tør

nødig gaa med Støvle. Rode.Dg.l 21. ofte

i forb. m. skulle ell. (især) ville: Mut-
ter vil ingen Nødigere være skyldig, end
dend Kielling, thi hun gaar og sladrer

paa fornemme Steder iblant. Holb.Bars.I.T.

*Hvor nødig Hiertet vil dog for Fornuf-
ten vige I Wess.lO. Han vil nødig til det,

vil nødig have dermed at bestille. VSO.
*Jeg vil saa nødigt bænkes

|
I Stuen, un-

der Tag. Winth.HF.211. Jeg maa dog,
saa nødig jeg vil, give efter. Kofoed-Han-
sen.KA.II.S. det skulde nødigst af alt ske.

D&H. hvo (der) staar paa lur, hører tit

det, han nødig vil, se II. Lur. man meder
og den fisk, som nødig vil, se IV. mede 2.

nedig^-sere, v. [-igo'ra] (til nødig 1;

sj.) nødvendiggøre. *de mange Forhold her
paa Jorden . .

|
Der nødiggiøre den ge-

meene Morden. Bagge8.IlIJ.02.
Nad-ild, en. 1) (sj.) ild, der er tændt

som nødsignal. Derpaa gik de ombord, saae
at der havde været antændt Nødild (overs,

af oldn. viti) . . og sluttede deraf, at der
maatte have været haard Nød paa færde.
Werl.( VatnsdælaSaga.(overs.l812).233). 2)

{vel efter sv. nodeld (no. dial. naueldj ell.

ty. notfeuer, jf. osax. nodfyr, eng. needfire

;

1. led er maaske besl. m. oldn. niia, gnide,

men knyttet til II. Nød 2; jf. Gnidild; for-

æld.) ild, fremkaldt ved vedvarende gnidning
(især til afløsning af ild, der var blevet for
gammel, brugt som middel mod kvægsyge
olgn.; se Feilb.II.10.IV.314). JySaml.Yl'l.2.
TroelsL.1.46. 1 Norden plejede man i ældre
Tid, naar en Landsby blev ramt af Kvæg-
syge at slukke al Ild og gøre ny Ild —
„Nødild" — ved at dreje en Egestok mel-
lem to Stolper ved Tovtræk. OpfB.UIl.62.

jf.: Lauge (gik) ud i Kostalden og afsa-

vede Nødildsstolpen ved de øverste
Baase. Det var ved den, de Gamle havde
gjort deres Kunster, naar det gjaldt for
dem at holde Sygdom ude af Nordborgs
Stsi[de.KBøcker.Nordborgerne.(1909).194.
Xedje, en. se Nødde.
Xad-kile, en. (^, foræld.) kile, hvor-

paa bunden af kanonen hvilede under mar-
chen (for at stillemekanismen kunde skaa-
nes). Mechlenburg.Feldt-Artillerie.(l 786).48.

-klokke, en. spec. (foræld.) om Mokke
(i jærnbanekupé) med lignende formaal som
nødbremsen. Bøgh.JT.628. -knækker,
en. se Nøddeknækker, -lande, v. vbs. -ing

(Lovtid.l920.A.1622). om (fører af) luft-

fartøj: lande, gaa ned før bestemmelsesste-

det p. gr. af motorskade, daarligt vejrlig olgn.

Luftskibet „Bodensee** maatte nødlande
i en GTSinskov. BerlTid.^^/sl921.Aft.5.sp.l.

Vi husker, hvordan i Sommer nødlandede
Nordpolsflyvere fra Polhavets drivende
Isflager tikkede deres Nødraab ud over
Is-Ødet. FoUyiil928.13.sp.5. -Ildende,
part. adj. [-|li-'99n8, ogs. undertiden (især
kirk.y gldgs.) nø9'li-'99n9] (nu ikke i rigsspr.

-Ilden. Holb.DR.II.4. Suhm.VI.275.VSO.jf.:

•den Nødhdenå. Holb.Skiemt. Gir), {ænyd.
nødlidende, ty. notleidend, -leidig; til lide
nød (se u. II. Nød 2); især (D) som lider

nød; især (jf. betrængt u. betrænge^ til II.

Nød 2.8: som mangler livsfornødenheder, le-

ver i stor fattigdom, lider sult olgn.; ogs.

undertiden m. afsvækket bet. : sulten. Staden
har stedse været fattig, men dog ikke
nødlidende. Holb.Flut.IV. 2. hånd vilde

10 andtage sig Hans nødlidende Hustrue og
Børn. Dumetius.III.54. Jeg har ikke spist.

Men jeg er heller ikke nødlidende. Powf.
EtEndeTigt.(1904).20. substantivisk: naar
jeg med Raad og Daad hielper een l^ød-
hdende. Holb.NF. 1.26. At forbarme sig

over den nødlidende. Eøysg. S. 65. Over-
skudet af Penge fra Udgifterne skal hen-
legges i en Kasse, til Hielp for Fattige
og Nødlidende. SA:Mes^.J5.i 05. (hun) har

20 hjulpet nødlidende (1819: forsørget de Be-
trængte;. lTim.5.10(1907). \\ overf. Alt ofte

havde jeg erfaret, hvor fattig paa Ord,
hvor nødlidende paa Tanker . . jeg man-
gen Gang kunde være, naar jeg hos hende
vilde udtale, hvad der dog ellers kunde
fylde og hentage mig. Sibb.1.86. Y om pen-
gefordring: som ikke honoreres; især om vek-

sel: som er protesteret for manglende beta-

ling ell. manglende ell. ubetryggende accept.

30 Lassen.S0.350. Ved (firmaets) Standsning
bliver der . . et Par Millioner Indlaan
i dette Firma nødlidende, hvilket selv-

følgelig volder store Vanskeligheder for

de Paagældende, der ikke kan disponere
over deres Fenge.NatTid.''yiol929.Aft.l.
sp.5. -Ilden-hed, en. (nu næppe br.) det

at være nødlidende. Holb.NF.I.41. han er
selv i største 1:^ødlidenhed. Skuesp.71.70.

de uslesteTiggere have trods al deres Nød-
40 lidenhed Overflod. ^a^^^es.L.JJ 6^. VSO.
MO. jf.: Jeg, der for meget kort Tid si-

den følte allé den høieste Mangels Ind-
skrænkninger, Nødlidenheder og Qvaler
— jeg, der . . adskillige Gange havde
neppe det tørre Brød. Bagges.DV.XI.2O

.

-lesn, en. en ofte som undskyldelig ell. for-

holdsvis uskyldig betragtet løgn, som en (i

øvrigt sanddru person) benytter sig af i en
nødssituation, en forlegenhed, for ikke at

50 volde andre fortræd ell. bekymring olgn.

Moth.N114. den Ed, jeg svoer igaar, maatte
betragtes som en aftvungen undskylde-
lig Nødløgn. Jw^.75f.ZJ.i 9^. *han (gav) til

Svar, at Kort han skulde spille . . |
En

Nødløgn, han sig tillod, da Fru Mille
|
I

Sagen nødig han indvie vilde. Pa/if. F.

215. Dels af utidig Høflighed, dels af

Magelighed . . udstrække vi Brugen af

Nødløgn. Høffd.E.224. -mast, en.i mast
60 ell. lignende, der paa et fartøj opsættes til

erstatning for en mistet mast. Éarboe.MarO.
saa maatte vi i Arbejde med at faa stil-

let en Nødmast op af de Reserverund-
holter, vi havde liggende i Lasten.Drac^m.
STL.269. Bardenfl.Søm.II.56. billedl.(spøg.):

•der (kom) en Mand; han var nok fuld,
|
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Han sparkede Oles Nødmast (o: krykke)

omkuld. Drachm.SH.65. O -middel, et.

(jf. -hjælpj (hjælpe)middel, som man kun i

nødstilfælde ell. i mangel af bedre benytter

sig af. Jeg har . . kun fremsat dette For-

slag, som et Nødmiddel. -Bircfewer./J.^66.

Partierne kan være saaledes svækkede . .

at man maa hutle sig igennem ved Hjælp
af de Nødmidler, der for slige Situatio-

ner kendes under Navn af Forretnings-

ministerier, Overgangsministerier, Sam-
menskudsministerier. Hørup.III.269. efter

at have trukket (skibet) op, anvendte de
Nødmidler og omsurrede Skibet. 4^ 6r.^ 7.

17(1907). -moden, adj. {jf. nt. noodriep,

ty. notreif; gart, landbr.) som er modnet

for tidlig ell. paa unaturlig maade. Mange
Kjøkkenurter give (i det nordlige Jylland)

kun nødmodent Frø. FThaarup.Da.Have-
kultur8Hist.(1843).67. MøllH.VL341. (hø-

sten) falder tidligere end ellers. Men det
betyder ikke, at Sæden er bleven „nød-
moden". Der blev saaet tidligt, og Vej-
ret har . . været stærkt fremmende for

Væksten. PoZ.Vsi 906.5. -ment, en. (jf.

-penge 2; foræld.) MO. KFabricius.(Hist
Tidsskr.9B.YII.274). billedl.: Naar de ikke
veed, hvad Lignelse de skal hefte til de-
res „Ligesom", saa sige de dristigt: „Lige-
som jeg veed ikke hvad" . . som om denne
Nødmønt var en ægte, fuldvægtig Lig-
nelse med ret PTæg.Hrz.JJ.IL187. -olie,
en. se Nøddeolie. -orm, en. se Nødde-
orm. -pen^e, pi. ell. en. (ænyd. (i bet. 1)
nødispenge, nødspending (PHelie.Skrifter.
I1I.(1933).227), nødpenning (PSyv.1.334))

1) (jf. -skat, -skilling; nu 1. br.) penge, ka-
pital, der hensættes som reserve, til brug,

naar man kommer i trang olgn. Moth.NllS.
I enhver vel indrettet Huusholdning maae
haves en Nødpenge, for at ikke være for-

legen, naar uformodentlige Udgivter paa-
komme. Schytte.IR.II.57. til en Nødpenge
kunde man bruge Guldet paa Minervæ-
Billede. OGuldb.VH. 11.548. VSO. MO.
talem.: man skal have entærepenge, en
ærepenge og en nødpenge, se Tære-
penge. 2) (jf. -møntj penge (uden den sæd-
vanlige metalværdi ell. dækning), der under-
tiden udstedes i krigs- ell. krisetider. VSO.
LandetsPenge erklæredes uindløselige, og
der udstedtesNødpenge (o: iDanmark under
verdenskrigen). GadsMag.1931.446. -prisi,
en. (fagl). Frem.DN.345. Naar Sælgerne
maa afhænde deres Goder under alle Om-
stændigheder . . f. Eks. . . naar det drejer
sig om letfordærvelige Varer . . er det
Køberne, der suverænt bestemmer Prisen,
og man siger da, at Godet er i Nødpris.
MaxKjærHansen.Bedriftsøkonomi.(1928).36.
-raab, et. (jf. -skrig) raab om hjælp fra
en person i nød ell fare. S&B. Pol.'^^/i^

1928.13.sp.5(se u. -lande;, jf.: hvad han
der sagde, det kom som et Nødraab fra
hans Hjerte. HFEw.ChL.137. -raket, en.

^ raket, der opsendes som nødsignal. Schel-

ler.MarO. -rem, en. (f m. ty. form (jf.
ty. notreif; Not-. MR.1813.240). (^, for-
æld.) rem, hvori kavaleristen bar karabinen
under marchen. MilTeknO. Jeg lod Mand-
skabet, der havde „Karabinen i Hagen", sæt-
te denne i Nødremmen. CAHoffmann.Erin-
dringerfraKrigenl864.(1892).168. -ret, en.

(jf. -brug; især jur. ell.polit.) ret til i sær-

lige nødstilfælde at begaa ellers strafbare
10 lovovertrædelser ; især om ret til at bemæg-

tige sig ell. gøre skade paa fremmed ejen-

dom for at redde sit ell. en andens liv ell.

helbred (simpel nødret) ell. (tidligere) til at

foraarsage en andens død for at redde sit

eget liv (yderste nødret); ogs. om ret for
statsoverhovedet til i særlige nødstilfælde (fx.
krig, revolution) at fravige forfatningens
bud. Baden.JurO. VSO. Goos.1.52. Tilsk.

1928.1.152. -ror, et. ^ et af forhaanden-
20 værende materiale dannet ror, der bruges

som erstatning for et mistet ror. Harboe.
MarO. Bardenfl.Søm.II.59.

I. Xods, et. [nøs, nø-Ws] (ogs. skrevet Nøs,

sj. Nys. PhysBibl.II.181. undertiden Nødse,
Nøsse. Høysg.AG.40{nødse). HuldaLUtk.L.
1.8. jf. DF.1930.103. Nøst. Olavius.Skagen.
(1787).377. Nøster. Fæehusene kalde de
(o: 'paaLæsø)YddQ-^astQVQt.EPont.Atla8.IV

.

703). ftt.'dr (Blich.(1920).XVIII.8. Feilb.).

ao (ænyd. nøss, nødse, sv. dial. notse; afsvæk-
ket form af nødhus (Moth.N116. Gram.
Nucleus.75. Feilb.), fsv. not(a)hus, smsat.

af IIL Nød og Hus (se Hus sp. 707^''«- og
bet. 10.4); dial, især jy., se DF.1930.102f.)
kostald. *Alt Nøeset gaaet er paa Raf
(o : hælder)y \ Min Lade sig og giver. Cit.ca.

1710.(NkS4°820.25).Blich.(1920).XXVIII.
45. Dorthe var ude i Nødset og malkede.
PEBenzon.S.23. Nøds og Fold, Stald og

40 Sti laa der om Sommeren med de halv-
aabne Døre og Luger og udsendte hver
sin kvælende Dunst. 4afc/.F^.45. ovrefra
Nøsset hørtes det af og til, naar en Ko
rykkede Lænken op langs Bindestangen.
JVJen8.HF.109.

II. nods, adj. se I. nødt.
Nodis-, i ssgr. 1) ['nø9s-, ogs. (i ord, der

især tilhører skriftspr.) 'nø'ds-] a/'H. Nød;
om vekslen ml Nøds- og Nød- se u. Nøds-

so adresse, -fald, -tyveri sam<Nød-flag, -skud

;

om vekslen ml Nøds- og Nøde- se u. Nøde-
mon. 2) (dial.) af 1. Nøds, fx. Nøds-
døT (Aakj.VF.31.49. Feilb.), -hus (OrdbS.
(Fyn)), -vindue ofi.

Xod-sadel, en. se Nøddesadel.
Xads-adressat, en. (Y; jf. -adresse).

Lassen.S0.351. Hage.*672. -adresse, en.

(ogs. Nød-. HandelsO.(1807).104. Ludv.). T
paategning paa en veksel, der indeholder en

60 opfordring fra trassenten ell endossenten til

en tredjemand paa det sted, hvor vekslen skal

betales (nødsadressaten), om for opfordre-
rens regning at acceptere ell. honorere den,

i tilfælde af at trassaten svigter. Forordn.
^V6l825.§37. Paa ovenstaaende Veksel fin-

des tre Nødsadresser. fla^e.*i^i9.
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nødsag^e, v. [<iiød|Sa-qa] -ede. (sv. nod-
saka; fra ty. dial. notsachen, holl. nood-
zaken, glholl. nootsaken ; til ænyd. nødssaff
(HMogtns.), nødsag, tvingende grund eU.

nødvendighed, fsv. nodhsak, fra mnt. nod-
sake, ty. notsache, holl. noodzaak (smsat.

af II. Nød 1 og Sa.g)) næsten kun i forb. m.
præjp. til: bringe i en situation ell. om-
stændigheder, der gør det nødvendigt
for en, tvinger en til at gøre noget. Han
nødsager (nøder) mig til at lade ham ind-
kalde for Retten. MO. en Sygemeldelse
. . nødsagede Teatret til at ombytte dette
(stykke) med Morgendagens Repertoire.
Bøgh.E.386. Husets Kreditorer . . havde
nødsaget Dhrr. Fromberg & Milding til at

lade en Mand . . aldeles omordne Etablis-
sementets Maskinvæsen og Forretnings-
gang. sa.JT.374. || især i pass., oftest i forb.

som være, blive, se sig (tidligere ogs.

finde sig^ nødsaget til. vAph.(1759). Jeg
mig nødsaget til at tale derimod.seer

VSO. „paa den Maade snyder Du mig
jo." „Ja, det maa jeg vel nødsages til,

naar jeg skal have Noget ud al det."

Schack.36. Sofus Piil ser sig nødsaget til

atpante mig udi SvLa.M.45. Feilb. OrdbS.
(Fyn).\\ t part. nødsaget brugt som (at-

trib.) adj. Hvo veed, hvormangen mødig,
nødsaget Fodgiænger (o: person, der er

nødt til at gaa)^ der vilde være glad ved
at age en Station imellem. Bagges.L.I.251.
nad-sat, part. adj. {sv. nodsatt; mods.

haardsat; bjergv.) om gangen i en masovn,
hvor der er for ringe malmbeskikning i for-
hold til kulbeskikningen; ogs. om jærn, der
udsmeltes under saadanne forhold. Briinnich.
M.256. KSelskNyeSkr.1.443. SaUXVIII.
350.
Xøds-dag;, en. (nu sj.) dag, da man

er i nød ell. fare. Endelig havde han be-
gyndt at beklage sig over, at Gud nye-
lig havde forandret hans Fødsels-dag til

en Ulykkes og Nøds-Bag. LTid.1744.279.
Basth.(MO.).
'Nød»e,et. se I. Nøds.
Ifed-sejl, et. ^ sejl, der anvendes som

foreløbig erstatning i st. f. et mistet sejl. Da
Toppen af Fokkemasten blæste overbord,
prøvede de paa at surre en Blok fast til

Mastens Stump, for at faae et Nødseil op.
Etlar.SB.44. Scheller.MarO.
Xods-fald, et. (f Nød-. Pflua.DP.300.

Holb.Paars.304). {ænyd. nød(s)fam, /sv.noj)-

fall, ty. notfall) tilfælde af tvingende nød-
vendighed ell. nød, fare, knibe; spec. (jur.,

foræld.): tilfælde, der berettiger brugen af
nødret (VSO. j/". Nødsfaidsret (o: nødret).

LTid.1752.391). Jeg . . er overbeviist om,
at man icke uden et yderligt Nødsfald
bør falde sine Venner besværlig i Penge
SsLger.Eiv.(1914).IV.362. i Nødsfald havde
(borgerne) Tilladelse til at modsætte sig
Øvrighedens lovstridige Handlinger . .

hvem skal bedømme, naar dette Nødsfald
indtræffer? jBtVcfener./.Si. *det uskyldige

Bedrag,
|
Som Nødsfald kræver her til

Dydens ¥Te\se.Oehl.AV.76. jf.ndfl.36:
Ingen medikus maa befatte sig med ki-

rurgiske operationer uden højeste nøds-
fald. Cit.l 740. (KCarøe.Medicinalordningens
IIist.(1917).52).

II
nu kun i forb. i nøds-

fald, egl: naar der er nød, fare paa færde;
nu kun: naar man er i knibe, forlegenhed,
ingen andre midler ell. udveje har; under

io ganske særlige, tvingende omstændigheder;
naar det ikke kan undgaas, ikke kan være
anderledes; hvis det skulde komme saa vidt

;

hvis det absolut skal være; naar galt skal

være. hver Stræde . . er med 2. Porte be-
sluttet, hvilke i Nødsfald, sluttis. P^m^.
DP.580. den Pukkel (klæder) ham ikke
ilde, den kand ogsaa have sin Nytte, thi

den er saa spids, at om hans Hænder
kom til skade, saa kunde han i Nødsfald

20 skrive Vers med Ryggen. Holb.LSk. 1.3.

(kredsafskeder og forfatninger) tilholder en-
hver Stand i slig Nødsfald af fiendtlig
Ofverrumpling at komme den anden til

melp.Slange.ChrlV.1209. Hun vidste dog
hvad hun troede, og hun turde i Nøds
Fald bande paa at hun havde Ret. Ew.
(1914).IV.22. ved Selvejerbyerne har det
større Vanskeligheder; og for de fleste

af disse er vel i Nødsfald ingen anden
30 Tilflugt, end Salg af Udlodder, det er:

Pareellering. Blich. (1920).XXI.257. Løg-
nen var sendt ud i Verden saa synligt,

at den i Nødsfald kunde gælde for Sand-
hed. MMøller.Jagten efterLykke.(1910).24. i

nødsfald er den næste immer den bedste, se

III. næste 1 slutn. i højeste ell. (nu især)

yderste nødsfald: mand (vilde) ikke
uden i høyeste Nødsfald . . betiene sig
deTSLf.Slange.ChrIV.896. i yderste Nøds-

40 fald maatte (de) love Kongen . . en Pen-
gesum. Blich.(1920).XV.33. har han sagt
det, saa har jeg naturligvis troet, at det
var Løgn. Den Gascoffner siger jo kun
Sandt i yderste Nøddald.Schand.IF.55.
S&B. -flag, et. se Nødflag.
Ned-stignal, et. (jf.-iegn) signal, der

angiver, at der er nød ell. fare paa færde;
spec. ^ om signal, hvorved et fartøj oplyser,

at det er i nød og begærer hjælp. SøLex.
50 (1808). Flaget (blev) sat i Sjov som Nød-

signal; Flagdugen blev bundet sammen
paa Midten og hejst op paa halv Stang.
Drachm.PV.142. fra Hospitset er (der) af-

fyret et Nødsignal. Gjel.W.198. -iskagle,
en. (^, forældT) Omgangsstrop, eller Nød-
skaglen . . Stroppen, som forener Omgan-
gen med Bringstykket, med Kumten, eller

med Stavtræet. MilTeknO.195. -8kal(le),
en. se Nøddeskal, -skat, en. (jf -penge 1

;

60 8j.) skat, henlagt til brug i nødstider. Schytte.

tlR.1.74. -skilling:, en. (jf. -penge 1,

-skærv; især dagl.) pengesum, gemt, hensat

til brug i tilfælde af nød. saa snart en be-

gynder at sætte tilside en Sum, som han
ikke agter at røre ved, og som han kal-

der sin Nødskilling, faaer han strax Lyst

XV. Rentrykt "/u 1933 16
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til at forøge åen.Holb.MTkr,29. ved de
4000 Rigsdaler, du har efter din Fa'er,

skal der ikke røres. Dem skal man gjem-
me som en Nødskilling. Hrz.F.^Si. Han
mistede (alt) selv de Nødskillinger, med
hvilke han havde anset det for rigtigt at

forsyne sig, gik tsibt Brandes.V1.187.
||

billedl. og i sammenligninger. Han er min
Nødskilling, som jeg har i Baghaanden.
IIrz.XVIII.328. Hun er mig som en Nød-
skilling, ja endnu mere: et Vink fra Him-
len. Pa^ikf.IL.IIZ.548. -skov, en. seNød-
deskov. -skrig, et. skrig fra en person,
der er i nød (og raaher om hjælp; jf. -raabj.
vAph.(1764). *som Tordenens Røst | Ud-
hyltes et Nødskrig af Trælkongens Bryst.
Fram.Stærk.201. Man troede at høre Nød-
skrigene, DødsangestensRaab.BC^wcZ.FJJ.
94. Fortællinger, der ere henvejrede for
Vinden ligesom de ubesvarede Nødskrig
(f^a skibbrudne). Drachm.LK.63. -skrne,
en. I) Tj^, foræld.) en paa en stang anbragt
skrue, hvormed haarde ting, der var blevet

siddende i kanonen, fjernedes; spejlskrue.

Mechlenburg. Feldt-Artilleri. (1 786). 18. Mil
TeknO. 2) ^ skibsskrue, der tjener til fore-
løbig erstatning for en, der er mistet ell. øde-
lagt. TeknMarO. -skrække, en. se Nød-
dekrige. -sknd, et. (sj. Nøds-. SalmHus.
122.2). (især ^) skud, der affyres (især fra
skibe) som nødsignal; ofte i forb. skyde
(Kruse.Æsthet.1.87. VSO. Kaalund.271)
ell. (nu næppe br.) gøre (Leth.(1800). Luis
Bramsen.0.85), give (VSO.) nød sk ud.
CFRothe.JN.127. *som en Loots, der vaa-
ger

i
En Storm-fuld Nat, og lurer efter

Nødskud. Ew.(19U).IIL186. SøLex.(1808).
Drachm.LK.17. (det) lød som et Nødskud
fra en synkende Skude. Font. LP.V. 88.
-skærT) en. (nu næppe br.) d. s. s. -skil-
ling. Fløiels Liigvogne (skal ikke) bort-
rane den brødløse Enkes . . sidste Nød-
skiærv. Rahb.Tilsk.1796.374. Hvor Mange
af den fattigere Classe . . have Raad til

at lægge en Nødskjærv tilside til overor-
dentlige Udgifter ? FGuldb. (smst.1803.68).
-sla£:te, v. vbs. -ning (LandbO.IlI.727).
(især landbr.) slagte et dyr, der er kommet
til skade, blevet sygt olgn. 2. Klasses Kød
er Kød af syge eller nødslagtede Dyr. Fol.
'V4l932.6.sp.6.

Xadis-moii, en. se Nødemon.
Xod-spade, en. fNot-spade. VSO.IV.

N105. Funch.MarO.ILlOO. Not-spage. CollO.
Larsen), {efter fy. notspake; j/.Haandspa-
de 2, Haandspage) ^ svær haandspage, der
bruges, hvor de alm. haandspager ikke er
kraftige nok. VSO.
Ii'ad8-8ag:9 en. (^, nu næppe br.) om

paasejUng olgn., hvor ingen afparterne kan
siges at have skylden. Harboe.MarO. -skud,
et. se Nødskud.
Xad-istald, en. ('Nøde-. Moth.Nl20.

VSO.). {ænyd. nad-, natstald, glda. natstal,
fsv. notstal ; efter mnt. notstal, hty. notstall,
holl. noodstall; jf. Skostald; nu 1. br.) rum,

indretning, hvor balstyrige heste bliver fast-
lænket, klemt inde, medens de bliver beslaaet.

S&B. Aarb.1899.160. -stand, en. {ænyd.
d.s., ft/. notstand ; nu sj.) nød (n.2); nøds-
tilstand. Det var en vitterlig Nødstand,
hvori Kirkelivet i Nordslesvig befandt
sig. HNClau8.DaSpr.23. Af disse Aarsager
er nu den aandelige Nødstand i Norden
fremgaaet. Jørg.RNS.179. jf.: han .. beteg-

10 ner Ægteskabet som en Nødstand for Til-

fredsstillelse af den uimodstaaelige Køns-
drift, der ellers vilde føre til Synd. Troels
L.XII.90. -stede, v. [-isdæ'Qa] {dannet
til -stedt; sj.) bringe i nøa, i nødstilstand.

den uhørt hurtige Kronestigning har nød-
stedt et stort Antal . . Landmænd. i)a^
Nyh.^Vel926.11.sp.5. OP -stedt, part. adj.

{ænyd. nødstedder, glda. nødstadd, oldn.

nau9staddr; jf. være stedt i nød (u. II.

20 Nød 2.8;! samt -stede) som befinder sig i

nød (2), i nødstilstand. Redningen af de to
nødstedte Mandskaber (o : paa havarerede
skibe). FoUVil903.2.sp.7. Ingen Lyd fra de
flygtende og nødstedte Dyr kunde høres
mere. JVJens. Br. 27. Bestræbelser for at

skabe blidere Kaar for nødstedte Mødre.
DagNyh.^Vil907.1.8p.4. jf.: Han lo uden
at være med . . han saa' mere og mere
tungnem og nødstedt ud. JVJens.H.288.

30 srads-tegn , et. (jf. 'Nødtegn; nu sj.)

hvad der er tegn paa nød; nødsignal olgn.

Inistore fremsteeg for Øjet, og Carric-thu-
ras mossede Taarne. Men Nødstegnet var
paa deres Tinde: den røde Lue, indfattet
af Røg. Blich.(1920).L54. tænde Blus ved
Stranden, for . . maaske paa denne Maade
at give et Nødstegn for de Søfarende, som
mulig kunde komme dem til Hjælp. Ing.
EF.1.44. -tid, en. (ogs. i to ord: nøds tid;.

40 (nu næppe br.) tid, da der er nød (1.2.4) i

et land olgn.; ogs.: tid, tilfælde, hvor en per-
son er i nød, pengeforlegenhed olgn. (stam-
husbesidderen maa) i Nøds Tid den aarlig
Indkomst paa en vis Tid forsette for den
Gield hånd siden Stamhusets Oprettelse
giør. DL.5—2— 65. Man maa hiehje sig i

Nøds Tiid, som man kand. Holb.UÉH.Frol.
38C. (forbundsfællerne) skulle giøre (til-

skud) baade af Folk og Penge udi Nøds-
so Tiid til hinandens Undsætning. Slange.Chr

IV.380. -tilfælde, et. d.s.s. -fald; ofte i

/br&. i nødstilfælde, i nødsfald, i Krigs-
og Nøds-Ti\iæ\de,Suhm.mst.I.453. frem-
mede Skibes Mandskab . . naar de i Nøds-
Tilfælde skulde trænge til Provisioner.
Forordn.^V6l787.I.§3. den naadige Frue
havde . . altid for Nødstilfælde en opredt
Seng.Blich.(1920).X.84. Denne Fremgangs-
maade (o: at præsentere sig selv) anvendes

60 af Herrer kun i Nødstilfælde overfor Ba.-

mer. EGad.TT.106. 03 -tilstand, en. (jf.
NødstandJ tilstand af nød (n.2). tilveje-

bringe store Førsterangs Pragtbygninger
under Nødstilstand eller Ebbe i Statskas-
sen. JXaw^e.I.i59. Enhver Fører af dansk
Skib er . . forpligtet til at yde Hjælp til
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enhver, der af ham træffes paa Søen i

Nødstilstand. LovNr.l46'Vsl920.§5.
kødstykke, et. I) (nu 1. hr.) teater-

stykke, som (p. gr. af en skuespillers forfald
eti. andre forhindringer) opføres i st. f. et

andet (averteret) stykke. Levin. Der skulde
opføres „Elverhøi", men Kragh, som spil-

lede Christian den Fjerde, var pludselig
bleven upasselig, og som Nødstykke er
averteret Holbergs „Den Stundesløse**./)«-

vids.KK.206. 2) [III] (sj.) stykke hornkvæg;
kreatur. Kofoed-Hansen.KA .11.213.

UTads-tyveri, et. ^Nød-, YSO.). (jur.,

foræld.) tyveri, som man foretager for at

frelse sit ell. en andens liv, uerstattelige vær-
dier olgn. Baden.JurO.

t Xedsyn, en. (vel efter no. dial nsmd-
syn, oldn.nsiVLdsyn, jf.glda.nøth-sioD, -siun,

nød, trængsel; 2. led er oldn. syn, nægtelse)

behov; ogs. konkr., om hvad der behøves;

fornødenheder. Keyseren har givet Or-
dens Mesteren af Maltha Tilladelse til at

opkiøbe udi Sicilien ald behøvende Nød-
syn foT samme Øe. ExtrReU*/4l722.1. (de)

flytter Tiid efter Tiid, ligesom Aaret og
deres Qvægs Nødsyn det udfordrer. LTid.
1726.770.

I. nodt, part. adj. [nø'd] ell. (i alm. tale-

spr. især; jf. skriftformen nødj [nø'5, nø9'
(Eøysg.AG.13)] (nu sj. som skriftform nød.
— dial. ell. vulg. nøds. KGBrøndst.F.246.
Feilb.(u. nøds-tii;. OrdbS.(SjæU., Kbh.)). flt.

(nu næppe br.) nødte, nødde ((de) bleve
omsider nødde til at vige. Holb.Intr.1.209).

(perf. part. af II. nøde; formen nøds vist

egl. inf. pass. af nøde, udgaaet fra forb.

m. skulle som det skal jeg nødes til (se

Feilb. u. 1. nøde og nødstilj) især som præd.,

i forb. som være ell. blive ell. (l.br.) se
sig ell. (nu næppe br.) finde sig (Paus.
CU.II.165) ell. (dial.) komme (OrdbS.
(sjæll.)) nødt til, betegnende, at omstæn-
dighederne, forholdene tvinger en til at gøre

noget, ell. at det er nødvendigt, uundgaae-
ligt, paakrævet for en at gøre noget. Ja-
son . . blev nødt til at flye til Ammo-
mtemQs'Ldmd. 2Makk.4.26. hånd blef nød
til at gaa ofver til Spanien igien. fToife.

Intr.1.212. hvis han var nødd til at be-
tiene sig deraf (o: af skatten) ^ vilde han
efter Krigen give densVærdi tilbage igien.

sa.Eh.lI.322. Af Mangel paa Konst-ord
har jeg været nød til at smidde mig selv
et Par eller flere. IIøy8g.S.a6v. Derpaa
skrev jeg til hans Moder, at jeg ganske
pludselig havde seet mig nødt til at sende
ham paa en vigtig Forretningsrejse. JRo-

wel.Br.245. Men han var nødt til (Chr.VI:
havde fornøden; 1819: var forbunden til)

at løslade dem een paa Høltiden. Luc.23.
17(1907). Heldigvis har vi Raad til at

købe; aldrig, aldrig har jeg været nød til

at stjæle. VBerg8trøm.M.45. nan var stærk,
og det var han nødt til at være for at

kunne klare arbejdet
i jf.: Her gaar vi

og roder og maa have alting i samme

Stuel . . Der er nødt til at skulle komme
til at se farligt ud. Det er der ligefrem
nødt til. Thuborg.A.87.

\\ (nu sj.) i forb.
nødt og tvungen. At hun har Lyst og
Hierte til at fornærme hendes Stifbørn,
og just ikke under dem meere, end hun
er nødt og tvungen til, det kan man slutte
af denne hendes Knsøgnmg.Stampe.IV.
228. Det er ikke den halve Deel af Li-

10 delser, naar man lider frivillig, naar man
lider ikke invitus, ikke nød og tvungen.
Mo8sin.Term.572. jf. DSt.1922.134.

II. nødt, perf. part. af nyde.
Nad-talje, en. (^Not-. Cit.l771.(Søkrigs

A.^Qqq4r). VSO. u. Nødtallie;. (holl. nood-
talie) ^ talje, der bruges i nødstilfælde, som
erstatning olgn. Cit.l771.(SøkrigsA.^Qqq4*').

VSO.
II

spec. om taljer, ved hjælp af hvilke

roret drejes, hvis rorpinden er ubrugelig;
20 rortalje. Funch.MarO. 11.100. f -tegn,

et. d. s. 8. -signal (jf. Nødstegnj. giør Nød-
Tegn . . ved Natte -Tide ved Blik-Fyer
eller Løgters Ophitzning. Forordn.(Kvart-
udg.)^yBl705.§4. Reiser.IV.346. -træ, et.

se Nøddetræ, f -trængende, part. adj.

{ænyd. d.s.; efter ty. notaringend, jf. mnt.
notarengen) 1) [it.l] absolut ell. tvingende
nødvendig, helligdags arbeide, som iche
er høyfornøden eller nødtrængende gier-

30 ning. Cit.l742.(JySaml.IL264). formedelst
nødtrængende Aa.TSSigeT.Slange.ChrIV.603.

2) trængende; nødlidende. Jeg skienekte
(brød) bort til nødtrengende Generaler.
JJuel.425. CPMothe.MQ.I.158. VSO. MO.
Il

substantivisk, den sunde Philosophie .

.

udfordrer Praxin, den bestaaer i at gaae
Nødtrængende til Haande, oplyse Vild-
farende og instruere dem udi deres Pligt.

Holb.Hh.II.460. *du kan en Skilling give
|

40 Til den Nødtrængende, og lade dig ind-
skrive

I
Udi hans TTygleT-Bog.Falst.120.

Suhm.VI.255. -tnrft, en. .se Nødtørft.

-tTan^i^, en. [Il.l] (ænyd. d.s., ty.notzwang;
nu næppe br.) stærk tvang; af nødtvang, nød-
tvungen (1). *Meget bevæger sig frem for

mit skjærpede Blik, men af Nødtvang
|

Tier jeg, skjønt i min Sjel jeg er min vi-

den bevidst. Meisling. Digte fra Oldtiden.V.

(1830). 15. -tvangen, part. adj. [Il.l]

50 (ænyd. d.s.) 1) tvungen af omstændighederne,
den haarde nødvendighed, l.l) (nu 1. br.)

m.præp. til. Haldor var meget at und-
skylde . . han havde været saare nødtvun-
gen til sin GieTJiing. Hauch. 11.441. „De
gaar? . . Om jeg nu vilde tale med Dem.**
— „Saa er jeg nødtvungen til at blive,

naar en Dame af Deres Rang befaler det."

Schand.IF.66. Han havde altid været fin

og skrøbelig . . nødtvungen til . . Maade-
60 hold i T)Tik.Brande8.VI.498. 1.2) (nu sj.)

m. præp. af. Søen have de frie at beseyle
saa meget de lyste, naar de ikke søge Haf-
nene, uden de dertil af Storm og U-veyr
ere nødt\\iT\gene. Slange. ChrlV. 183. det
var paa Nippet, at jeg, nødtvungen af Om-
stændighederne, havde maattet sætte mit

16'
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Navn paa TiteMsidet Hrz. Breve. 15. 1.3)

som appos. (ell. adv.). *Naar hånd sin Fien-

des Gunst nødtvungen prise maa,
|
Sin

egen Svaghed hånd derved kun tænker
paa. Qraah.PT.II.67. en Overherre , som
de kun nødtvungne taalte.Molb.DH.II.
257. Nødtvunget kun jeg har |

Mit røde
Ansigt grimet

|
Og gjort mig til en Nar.

Winth.HF.161. (vognen) hoppede nødtvun-
gent og ringlende med alt sit Jerntøi paa
Hovedgadens daarlige Stenbro./Sc^ana.A^.

46. 2) (nu L hr.) om løfte olgn. : aftvungen

i en nødstilstand; som man har givet nød-

tvungen. Nødtvungen Ed er Gud led. Mau.
1604. Det nødtvungne Løfte ansaae han
sig ikke bunden til at holde. MO. Mur-
mesteren havde sagt sit nødtvungne Ja.

BSchmidt.MD.171. -tyveri, et. se Nøds-
tyveri.

Xødterft, en. ['nøåitørfd] Bøysg.AG.
166. ft Nødturft. Holb.NF.(l728).L154). ftt.

(sj.) -er (PhysBibl.VLlSS). {glda. nødtærft,

nøttørft, nottorft, sv. nodtorft; fra mnt. no-
torft, notroft, hty. notdurft; sml. ænyd. nød-
tarff, oldn. naudl)9rf ; af II. Nød og en af.
af ty. durfen, oldn. jDuria, got. t)aurban (jf.

skabets Nødtørft. CPow«.i?JB.^ 7. Han har
hvad han behøver til Nødtørft. MO. Feilb.

uegl.: Om endog Oldingen roser ham kun
til Nødtørft. Oehl.(MO.J. jf. : Hinduerne .

.

ere blevne staaende paa Grændsen af en
til tarvelig Nødtørft indskrænket Forske-
lyst. Molb.F.277.

II
nægtes kan det ikke, at

mangen En, naar han kommer til Kjøb-
stæden, tager en Taar over Nødtørft

lp (alm.: over tørsten). Schade. Mors.(1811).
350. 2.2) om vandladning ell. (navnlig) ud-
tømmelse af tarmindholdet. Er Du sul-

ten, Søren? Nej I . . Eller tørstig? Neil ..

Men jeg skulde helst sørge for min Nøå-
tørftl Drachm.STL.238. Da hun naaede
Skoven, gik hun ind bag et Træ og satte

sig for sin NødtørU. Buchh.Su.I.147. især

i forb. forrette sin nødtørft, se for-

rette 1.3.

20 3) detj hvormed man tilfredsstiller
en naturlig trang; hvad man har be-
hov, især til livets ophold; (livs)for-
nødenhed; (det nødvendige) udkomme ; ofte

om hvad der lige ell. kun med kniberi er til-

strækkeligt til livets ophold. Da sagde Her-

Tarv^/ i rigsspr. kun O, især højtid^

1) det at trænge til, føle trang til no-

get (der er ell. føles som nødvendigt); især

om naturlig trang, behov, der bunder i

et væsens fysiske natur. I Sandhed, jo over-
flødigere deres (o: kartoflers) Indhøst bli-

ver, desto flere Midler vil vi faae for at

tilfredsstille vore Nødtørfter. PhysBibl. VI.

158. *To stakkels Fiskere,
|
Hvem Bos-

poros . .
I
Ei altid dog forsyner efter ^øå-

tørit. Oehl.VM.73. *0 hør vor Bøn,
|
Du,

som vor Nødtørft veed, | Du, som os gav
din elskelige Søn. Grundtv.SS.III.6. denne
Svaghed i vor menneskelige Natur, der
forvolder at vi kun for Øieblikke kan be-
geistres, at vi stedse maae betale vor Gjæld
til Jordens Nødtørft for at kunne med frisk

Mod og kjærlig Længsel hengive os til

Det der ikke tilhører den. Qylb.(1849).V.41.

2) tilfredsstillelse af en naturlig trang,
et naturligt behov; handling, hvorved en
saadan trang tilfredsstilles. 2.1) i dl alm.
Ugerningen var begaaet uden al Fornuft,
som en Nødtørft af Øjeblikket. JFJens.^r.
272. jf. bet. 2.2: „De (fortryllede) hverken
spiise," svarede Don Quixote, „eller for-

rette anden Naturens Nødtørft" (Biehl.
DQ.III.212 .^ødtøiftigheder). Lieb.DQ.II.
172. \\ især i forb. til nødtørft, til til-

fredsstillelse af sit behov, ell. saaledes at ens
trang, behov lige tilfredsstilles (men heller

ikke mere); nøjsomt; tarveligt; sparsomt;
maadeholdent. hvem som imellem Maaltid
til sin Nødtørft at drikke behøver, ham
maa det forundis, og ej videre. I)L.4—1—18. Haver du fundet Honning, saa spiis
til Nødtørft, at du ei skal mættes af den
og udspye den. Ords.25.16. Jeg begierer
intet til Overflod, men alleene til Nød-
tørft. Holb.Plut.IIL4. Brændeviin til Mand-

ren til Mose: see, jeg, jeg vil lade regne
brød af himmelen til eder, at folket maae
gaae ud, og sanke hver dags nødtørft paa
sin dag (1871: hvad der hører til Dag for

30 J)sig).2Mos.l6.4(Chr.VI). Men jeg skiøt-

tede ikke om noget andet, end hvad jeg
kunde bruge. Jeg havde nok at æde,
og derhos anden Nødtørft. Robinson.1.200.
Foragt for Livets indbildte Fornødenhe-
der . . i Sammenligning med dets sande
"Nødtørft. Bahb.Tilsk.1796.24. *Glem da nu
her for din Nødtørft et Øieblik Sorgen
(o : bekymringerne for udkommet). Oehl.L.L.

190. *en Bonde, som med Arbeid tjener
|

40 Sin Nødtørft og sin Velstand. Heib.Poet.
III.186. (jeg tror, at Gud) rigelig og dag-
lig forsørger mig med al Nødtørft og Næ-
ring (1909: sørger for alt, hvad jeg træn-
ger til^ for dette Legeme og Liv. Katek.

§57. At have Livets Nødtørft. JfcfO. Min
Uafhængighed af Livets daglige Nødtørft
var mig næsten en Plage — havde jeg
dog blot været tvungen til at arbejde for
Yøden.Schand.F.487. jf.: *Ei til Satyrer

50 og Nattergale,
|
Ikke til Biernes Honning

og Braad,
|
Kun til sin Nødtørft Naturen

har Raad (o: om vinteren). Heib.Poet.X.364.

Il t almindelig nødtørft, landets vel,

tarv; det alminddige bedste, (bønner) for

Øvrighed og for den almindelig Nødtørft.
DL.2—4—12. jf.Baden.JurO.

4) det at have det smaat, fattigt,
leve i trang, tarvelighed, være meget
sparsommelig, nøjeregnende for at faa for-

60 nødenhederne til at strække til. (Bredahls)
Liv var tildels en fortsat Kamp mod Nød-
tørft og ydre TrangJng.Levnet.lL.24. *Ham
bød Livet til sin Nødtørft ind,

|
Ved dets

gyldne Fester stod han nde.LIeib.Poet. VIII.
390. en rig Mand, der var kommen ind
og havde taget fra dem Halvdelen af det,
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hvorfor de skulde leve Vinteren over med
den yderste Nødtørft. Tops.II.242. Fattig-

dom og Sult havde levet sammen med
Afmagt og '^Qåiidrlt.JVJens.HF.U?. jf.:
*denne smaalige Natur (o: haverne),

|
Af

Nødtørft sammentrængt i visse Grændser.
Oehl.A.99.

nedtarftig:, adj. [nøa'tørfcii] adv. d.s.

ell i ell (t) -en (Moth.N115.'VSO.). {glda.

nøththortighy jf.glda. nøthørftelig, nødhur-
telig; fra mn^. nottroftich, /i^y. notdurftig;

afl. af Nødtørft; nu i rigsspr. kun © , især

højtid., og almindeligst brugt i bet. 2)

1) (jf. Nødtørft 1) som er i trang for no-

get nødvendigt, fornødenheder ; trængende;
nødlidende; fattig, da jeg saae den me-
gen Mad, sagde jeg til min Søn: gak hen
og før hid, hvem du finder af vore Brødre,
som er nødtørftig, og som kommer Her-
ren ihu. Tob.2.2. At udlaane Penge til nød-
tørftige Folk er en god Gierning, naar
man giør det for intet. Holb.MTkr. 183.

*Du seer, hvor nødtørftig og fattig jeg
staaer. Brors.158. en betydelig Mængde .

.

gaae ledige og brødløse, og da dette i

Reglen kan antages at være de mindst
duelige, men ogsaa de meest nødtørftige,

saa søge de deres Livsophold paa hvad
Maade, de bedst kunne. 8tBille.Gal.II.48.

Nødtørftig, som jeg var, gjorde jeg en Af-
stikker derhen (o: til et marketenderi), og
nød der med megen Velbehag en Kop
\SLTmBom\lon.Barth.Livserindringer.(1900).
11.141. Feilb. m.præp.til: Nødtørftig til

Almisse. Høysg. S. 159. substantivisk: *Her
hviler Klingenberg, de Armes Trøst og
Glæde, |

Hvis kierlig Haand mod de Nød-
tørftige sig teede. Tychon.Vers.115. vj ha-
ster at komme did (o: til Helsingborg), alle

søvnige og hungrige folck af dette Com-
pagnie beeder derom af hiertet. Gud maae
jo høre de nødtørfftiges høn. JacBircherod.
B.IOO.

II
komme paa et nødtørftigt

sted, komme, hvor der er trang til, mangel
paa noget; „falde paa et tørt sted", deres
Gaver kom paa et nødtørftigt Stæd. Cra-
mer.(JySaml.4R.II.476 ). NordBrun.D.^364.
(italienerne) maatte ikke være det . . han-
delsdygtige Folk, de er . . hvis de ikke .

.

lettede den fremmede for . . hans over-
flødige Guld . . det kommer saavist paa
et nødtørftigt Steå. JLHeib.It.l4. || se nød-
tørftig ud, (dial.) se trængende, mat ell.

længselsfuld ud. MDL. Kværnd.
2) (jf. Nødtørft 2-3j som man behøver;

nødvendig; fornøden; ogs.: som lige er

tilstrækkelig, spec.til livets ophold, hvad
skal jeg give dig til Løn? En Drachme
om Dagen og nødtørftig Underholdning
for åig.Tob.5.22. et Capell . . hvor de
fremmede Giester vel bleve imodtagne,
og med ald Nødtørftig Tienniste og Op-
vartning bleve forsynede. P/tug.DP.906.
*Men uden Jordskiælv, uden Gift og Pest

|

Nødtørftig Rugen groer for stærke Kriger.
Oehl.A.81. *slig en Kæmpes Hjælp,

|
Som

du, er og mig selv nødtørftig. Grundtv.
PS.II.251. *Jeg intet bedre Ønske veed

j

End først en evig Salighed,
|
Saa Sund-

hed og nødtørftigt Brød
|
For os to Gamle

til vor Døå.Winth.V.166. et lille Kammer
med (to) Fyrretræs Borde, hvoraf det
ene bar de nødtørftigste Vaskeapparater.
Schand.TF.1.80. (børnene) sendte Gaver.—
Nej, Almisser var det. Saadan følte (mo-

10 deren) det ialtfald; og det var da ogsaa
altid Sulevarer, Urtekramvarer og nød-
tørftige Beklædningsgenstande. Bregend.
(Tilsk.1927.1.156). || substantivisk, i forb.
det nødtørftige, det nødvendige ; livsfor-
nødenheder; udkommet (i et maal, der lige

er tilstrækkeligt). Deres Behændighed paa
Jagten fødte mig, deres Kræfter forsy-
nede mig med det Nødtørftige og under-
støttede min Svaghed. Biehl.(Skuesp.III6.

20 4). *„ået Nødtørftige har aldrig mang-
let." . .

I

„Et Dyr blot nøies med Nødtørf-
tigheder.« Oehl.S.149. have det Nødtørf-
tige. 7S0.

3) C^y. Nødtørft 4j som lever tarveligt
ell. nøjsomt, fornuftigt, ell. (især) som
vidner om trang, fattigdom, nøjsom, tarve-

lig levevis olgn.; (temmelig) tarvelig; be-
skeden; sparsom; i videre anv.: temme-
lig ringe. *Gid hver nødtørftig Karl maa

30 faae saa fix en Pige,
| Og hver elskværdig

Møe saa kiæk en Mand ti\\ige\Stub.l06.

Arme Pigel Jeg ynker hendel Hun har
i saa lang Tid levet nødtørftig, at hun
længes efter engang at vederqvæge sig.

Skuesp. VI.14. Han saae sig (om). Alt syn-
tes ham endnu mindre og nødtørftigere,
end i hans salig Forældres Tiå. Ing.EF.
VIII.36. Alt vort gamle, meget maade-
lige og nødtørftige Huusgeraad var . .

40 ombyttet for et yderst smagfuldt Ameub-
lement. Gylb.1.234. Moder . . vaskede nød-
tørftigt mit Ansigt ogmine Hænder.712aMn-
kiær.iD.108. Smaarevner, paa hvis Bund
en nødtørftig Fugt bevarer sig. LBruun.
Ringen.(1927).108. \\ substantivisk, i forb.

det nødtørftige, det lidet, man ejer;

ringe økonomisk evne, formue, en Fattig
giver lidet af sit Nødtørftige, til at hielpe
en anden. J^wee^f.77.187.

50 Xødtarftig-hed, en. flt -er. {ænyd.
d. s.; CP, især højtid., nu 1. br.) 1) [1] d.s. s.

Nødtørft 1. i unyttighed er forringelse, og
stor nødtørftighed (1871 : TrangJ; thi unyt-
tighed er moder til hunger. Tob.4.18(Chr.

VI). Han saae sig . . om paa alle Kanter
for at blive noget Slot . . vaer, hvor han
kunde . . faae raadet Bod paa sine mange
Nøåtøritigheåer. Biehl.DQ.L12. de Herrer
. . som drikke efter Nødtørftighed, men

60 hvis Nødtørftighed gaaer i Pottemaal. Tode.

ST.I.83. 2) [2] d. s. s. Nødtørft 2. 2.1) d. s. s.

Nødtørft 2.1. jf.bet.2.2: Biehl.DQ.III.212(se
u. Nødtørft 2.i;.

II
især i forb. til nødtørf-

tighed. Viin, som drikkes i tide, til nød-
tørftighed (1871 : med Maade;, er hiertets

fryd, og sielens lystighed, Sir.31.83(Chr.
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VI). Staldkarlen eller Hønsedrengen, der
kuns fik et Stykke Smørrebrød hver til

Frokost, hvormed de næppe kunde mæt-
tes til yderste NødtøTU'ighed.PAHeib.US.
203. 2.2) d. 8. s. Nødtørft 2.2. Ingen af dem
kunde gaae til en Side, og forrette sin Nød-
tørftighed, uden at den gandske Mængde
fulgde efter hsim, Beiser.II.119. Paa Mols
sige de, at Tyven kan sikkre sig mod
Efterstræbelser, naar han iagttager, at gaa
baglænds med Tyvekosterne til Mark-
skiellet og der forretter en Nødtørftighed.
Thiele.III.152. 3) [2] d. s. s. Nødtørft 3.

Kiøbstædhuusholdningen . . har til Øie-
meed at forædle de heel- eller halv-raa
Materialier, for at giøre dem ved nye
Arbeider til beqvemme Nødtørftigheder.
SchyUe.IR.1.89. (han) havde alle de Nød-
tørftigheder og Behageligheder, en (mand)
kan forlange. Bagges.L.1.268. 4) [3] d. s. s.

Nødtørft 4; ogs.: nødtørftig, tarvelig beskaf-

fenhed ell. tilstand. Tænk paa . . Fattigdom
og Nødtørftighed i Rigdoms Dage. /Str.iS.

27. *Nødtørftighed os tvinger
|
At æde

Jordens Rod. Oehl.NG.9. *0s hindrer Øie-
blikkets Magt

|
Det Virkeliges Væsen at

erkjende.
|
Dets Jammer, dets Nødtørftig-

hed og mange
|
Uvæsentlige Biting springe

frem. Hrz.D.III.232.
QP UTedtarfts-anstalt, en. [2.2] (jf.

-husj anstalt, hus paa gader ell. pladser i

større byer, hvor man kan forrette sin nød-
tørft. OpfB.Ul.14. O -hus, et. [2.2] (jf.
-anstalt samt Nødvendighedshus, Hus 10.3J
lille hus, hvor man kan forrette sin nødtørft;
retirade. Brandes.XV.469. Ejendommens
Nødtørftshus . . var anbragt midt i Gaar-
åen.Buchh.SP.168. f -kammer, et. [3]

forraadskammer. billedl.: den fortreffelige

Hafn, deres (o: svenskernes) Handels Stabel,
og deres Flodes Nødtørfts-Kammer. Stow^e.
ChrIV.1235. CP -rum, et. [2.2] rum, hvor
man kan forrette sin nødtørft; kloset, det
var en Tid . . som ikke følte Ubehag ved
den ilde Lugt af Nødtørftsrummet tæt op
ad Køkkenet. 0Rung.(DanmHVC.55).
t nadvendelig(eii), adv. (jf. glholl.

noodwendelijk, ænht. notwendiglich) adv.
til nødvendig, for en vis Sum Penges
skyld, som de nødvendeligen behøvede.
Kom Grønneg.1.323.
nedvendig, adj. [nø9'væn'di] nød-

vendig. Høysg.AG.11.30. nådvéndig. smst.
12. adv. d. 8. ell. -t ell. (f) -en (LTid.1726.
389. Slange.ChrIV.1259. Bagge8.L.II.240.
Eebr.7.12(Chr.VI afvig.)), {ænyd. d. s. i nu-
værende bet. (Kalk.V.759) samt i bet. „vel-
begrundet", „gyldig" (PJColding.Etymologi-
cum.(1622).1193); fra ty. notwendig; smsat.
af II. Nød og en af,, af ty. wenden, vende
(m. bet.: af en vis beskaffenhed, egl.: ven-
dende i en vis retning))

1) som er en absolut fornødenhed for
en; som man har behov og absolut ikke
kan undvære; ogs.: som er en uomgæn-
gelig betingelse for noget. I.l) som adj.

det er den Hellig Aands Beslutning, og
vores, ingen videre Byrde at paalægge
Eder, uden disse nødvendige Ting: at I

skulle holde Eder fra Afguds-Offer, og fra

Blod, og fra det Qvalte, og fra Horerie.
ApG.15.28. at fore staa en Huusholdning,
og andet, som er meere nødvendigt. JTo/6.

Pern.1.4. Richelieu, der bestandigen hin-
drede Freden, for til Deels at giøre sig

10 nødvendig veåRoitet. Schytte.UB.1.63. da
(bogen) ikke er af de nødvendige, som
skal læses, men af de nyttige, som kan
læses. Mall.SgH.*5f. Jeg elsker saa inder-
lig min Charlotte, det er mig saa nødven-
digt, at Alle, Alle skulle see og beundre
hende. Heib. Poet. VI.251. (jeg) har anset
det for nødvendigt (1819: agtede . . det
fornødent^ at opfordre Brødrene til at gaa
i Forvejen til eder. 2Cor.9.5(1907). Efter

20 at have skaffet mig den nødvendige Til-

ladelse drager jeg af tværsover Marken
med min RUe Isslæde.Buchh.UH.lO.

\\

substantivisk. Hjemmet (undergaar) den .

.

Metamorfose fra at være et materielt Nød-
vendigt til at blive et ideelt Værdifuldt.
VortHj.I.Indl.5. især i forb. det nødven-
dig(st)e, spec.om det til livets ophold ab-
solut fornødne, mange maae mangle det
Nødvendige, for at faa kan have Over-

so flødighed.JSweeci.riZI. 87. Tjeneren var
ved at klæde sig paa. Tjeneren hængte
det Nødvendigste om sig og skyndte sig
ind. Schand.lF.123. 1.2) som adv. jeg (vil)

ikke heller anføre sønderlig mere herom,
end hvad man for tydeligheds skyld nød-
vendigst behøver at vide. Høysg.AG.170.
(kongen) rykkede op med sin Armee . .

ladende ikkun saamange tilbage, som nød-
vendigen behøfvedes til Malmøe at holde

40 vel torvsiTet. Slange. ChrlV. 1259. „Hvor
mange Penge skulde du nødvendig have?"— „Hm I saa en Snees Daler idetmindste."
Gylb.X.27.

2) uundgaaelig; ufravigelig; abso-
lut; som ikke kan ændres; som (if. sin

natur, if. forholdene, naturlovene (jf. natur-
nødvendig^ oZ^w.^ ikke kan være ander-
ledes. 2.1) som adj. Her igiendrives tillige

nogle Neben-Meninger, der egentligen
50 ikke have nogen nødvendig Sammenhæng
med Hoved-SsLgen. LTid.1745.422. Hand-
linger hvis Strafværdighed følger af nød-
vendige Naturlove. Ørs^fLevinJ. (kuglen)
var trængt dybt ind i Legemet, uden dog
at nogen Livsfare var en nødvendig Følge
af dette Saar. Gylb.NovelJI.139. Det var
uundgaaeligt nødvendigt, at han maatte
Te\se.JLTJss.Høyen.I.(1872).29. Caussa (el-

ler Conditio) sine qva non (Nødvendig
60 Betingelse). Høysg.S.Zl^. Bogan.1.113

(se Betingelse sp. 532^^). jf. SaUXVIII.
351. Krig Sygdomme og Pest (er) i visse
Maader et nødvendigt Onde. Hallager.
21. man maa intet ondt sige om nødven-
dige Onder. Bagges.L.L210. Noter under
teksten kan være et nødvendigt onde i
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prosa, men i poesi er de utålelige. MKrist.
(StSprO.Nr.41. 23). Arlaud.61. moralsk
nødvendig, se moralsk 4. 2.2) som adv.

Altsaa medbringer Ærekiærhed ikke nød-
vendigen et jordisk Sind. LTid.1746.700.
Som Ilden nødvendig maae brænde, thi

det flyder af dens Væsen, saa maae den
Uendelige straffe, det er en Følge af hans
Yæsen. Basth.AaT. 57. *Vi gaae nu for

Exempel til en Broe . .
| Og over Broen

vi nødvendig msiaG.Wilst.D.III.ll. (klassi-

kernes) sprog vil nødvendigt i flere hen-
seender være forældet. Jesp.M.95.
d nadvendig-gare, v. [-igo'ra] gøre

nødvendig (1), paakrævet, saa have vi under-
tegnede og (om nødvendiggjøres i Fore-
ning med een eller flere antagne duelige
Lærere) besluttet at oprette en saadan
Læieansta\tBlich.(1920).XX.157. en indre
alvorlig Skade i Underlivet . . nødvendig-
gjorde hans Indlæggelse paa Rigshospi-
talet. DagNyh.^Vi2l912.2.sp.6.
Ifadvendig^-hed, en. flt. -er. det at

være nødvendig. 1) til nødvendig 1. 1.l) i

al alm. Nu maa jeg igien af Nødvendig-
hed bruge min Vækker igien. Eolb.Philos.

IIL8. enhver af Statens Lemmer er i

Stand til at have en Tilstrækkelighed af

alle de Ting, der tiene ikke aleene til

deres Nødvendighed og Nytte, men endog
Fornøielse. Nørreg.Naturr.306. Her mødte
han igjen Nødvendigheden i (nu: a.i) at

have Vished om sin egen aandelige Nsl-

tnr. Ing.EF.VI.124. 1.2) noget nødvendigt;
nødvendigt forhold; nødvendig foranstaltning
ell. indretning olgn. particulaire Folk (hør)

i visse Tider og Tilfælde at foreskrive
sig Afhold som en Nødvendighed. XTtd.
1726.32. hvert Huus har sin lille Kartof-
felhave, og den er en Nødvendighed.BO
And.VII.190. w.c. og bad er blevet en
nødvendighed for moderne mennesker

i

II
(nu 1. br.) konkr.: nødvendig ting; for-

nødenhed; især om livsfornødenheder. Din
lille Kuffert med alle Nødvendigheder
er i Skibet. Bagges.L.1.6. Efter Føde og
Huusly er reenlig Klæde den tredie i

Nødvendighedernes Rang. JohsBoye. Ind.
28. en Auction, der muligen vilde be-
røve min Familie endog af det der hører
til Livets Nødvendigheder. ^ZicA^-^^'^O;.

XXXIL44. (nu næppe br.) kolL: en treflig

Flod . . som har Overflødighed af ald
Nødvendighed.P^M^r.DP.S^?. *Et Skib maa
rystes ud, imens det er i Havnen,

|
For-

sees med Seyl og Tov og al Nødvendig-
hed. Clitau.lR.47. Til Livets Nødvendig-
hed i et vaadt Land hører nu rigtig nok
en V2ir2i\AY.HCAnd.Yin.l92. 2) til nød-
vendig 2; ogs.: tilstand, situation, i hvilken

forholdene, omstændighederne tvinger en til

noget. Den 4de Post er i at tilstaae en
og anden Copiist-Feyl, naar den høye
Nødvendighed det udfoidreT. Holb.Ep.I.
42. Konger og Førster . . ere under en
Nødvendighed til at udskrive og oppe-

bære Skatter og Afgifter. OeconT.IV.lO.
Den hypothetiske Nødvendighed, som er i

Naturens Løb formedelst Naturens Orden,
kaldes den naturlige Nødvendighed. £ra/'<.

Cosmologie.(1752).25. De (dorske) tilskrive
deres Vanlykke en Nødvendighed, de ikke
kunne undgaae. Ew.(1914).1.67. Nu seer
jeg mig i den Nødvendighed at maatte
bede Dem om denne lille Sum. Blich.

10 (1920).XXXII.182. havde De ikke været,
saa var jeg aldrig kommen i den skræk-
kelige Nødvendighed, at maatte træde
Agtelsen for mig selv under mine egne
YøddeT.Oversk.Il.38. en haard, tvingende,
Saatrængende, bitter Nødvendighed.iemn.
aar . . Præstedømmet omskiftes, sker der

med Nødvendighed (Chr. VI: af fornøden-
hed; 1819: nødvendigen^ ogsaa en Om-
skiftelse af hoven. Hebr. 7.12(1907). \\

(nu
20 næppe br.) i flt. (hanseaternes udsendinge)

androge de høye Nødvendigheder, hvor-
for de endeligen maatte beflitte sig paa,
at holde Venskab med de mange Poten-
tater. /SZaw^e.C/irJ7.655. vi ligge under saa-
danne fortvivlede Nødvendigheder, at der
ingen Bod kan raades paa. OeconT.1.75.

\\

moralsk nødvendighed, se moralsk 4.

gøre en dyd af nødvendighed, se

Dyd 2.2. talem. (nu næppe br.): nød-
30 vendigheden er en bitter urt. VSO.
Xadvendijo;heds(-artikel, en. (mods.
Luksusartikel) genstand, vare, der er en
nødvendighed (I.2), hører til menneskets for-
nødenheder. Schack.417. Hage.^25. billedl.:

ikke saa faa (tyske) Studenter ansee Duel-
ler som en Nødvendighedsartikel. Krøyer.
Er.174. -senistand, en. (jf. -artikel; 1.

br.). TroelsL.IV.152. -hns, et. [1] (sj.)

nødtørfishus. Pont. LP. 1.59. -lære, en.
40 [2] (filos., 1. br.) d. s. s. Determinisme; ogs.

om fatalisme (D&H). PMøll.II.207. Bran-
des.III. 300(sa.Ibsen.(1898).102 : Determi-
nisme^.
nadvendig^-Tis, adv. 1) d. s. s. nød-

vendig 1.2. jeg maa nødvendigvis have
pengene paa fredag j 2) d. s. s. nødvendig
2.2. saaledes som vi tale om andre maae
nødvendigviis andre tale om os igien.

Skuesp. V1.132. (Novalis) indsaa, at Kampen
50 imod Katolicismen nødvendigvis (Brandes.

DI).31 : consequentj maatte føre til Fritæn-
keri. 5mwdes.I.585. (man ser) nødvendig-
vis Dele af den (o: figuren) i Forkortning.
JLange.BM.1.69.
Ufad-værge, en (Moth.NUS. Eilsch.

Philhist.23. ClPet.0.16. Jørg.KR.83. jf. Le-
vin.Gr.1.64) ell. (nu især) et (PAHetb.US.
430. Grundtv.KG.vir. JPJac.II.376. Saa-
by.''); oftest uden (best. ell. ubest.) art; flt.

60 (sj.) -r (Rahb.Tilsk.1796.74). {glda. nødh-
wærie, nothwerye (GDLove.V.219), mnt.
notwere (hty. notv^ehr); især jur.) forsvar,

som nøden tvinger en til; nødtvunget selv-

forsvar; det at værge sig mod retsstridigt

angreb (og gøre indgreb i angriberens rets-

goder). Dræber mand anden af Nødværge
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. . da skal hånd, saa snart hånd kommer
i sin Frelse, inden Maanets Udgang i det
længste forfølge Sagen til sin Undskyld-
ning. DL.6—12—8. han . . havde grebet
til Nødværge mod hans hadefulde Broder.
Holb.Hh.lA77. Enhver, som udgyder et

Menniskes Blod, hans Blod bliver igien

udgydet, og den Udflugt, at det har været
en Nødværge, finder . . ingen Gehør. LTid.
1745.462. Retfærdig Nødværge er ustraffe-

lig. Suhm.Hi8tI.222. *Nattens Stierner .

.

tilgive mig Nødværget her. Oehl(1835).VI.
290. (de) slog dem (o: de pesismittede) ned
som gale Hunde uden Naade eller Barm-
hjærtighed, i retfærdigt Nødværge som
de mente. JPJac.II.376. Torp.98. exces i

nødværge, se Exces 1. || negl. jeg skal

giemme den (o: satiren)^ som et farligt

Vaaben, til den yderste Nødværge. JS^weed.

1.408. jeg maatte gribe til det forfærde-
lige Nødværge at laane Penge af den
yin^heuiel. PAEeih.VS.480. Det gælder
om i ethvert tilfældigt (kritisk) Arbejde
at se en Principundersøgelse bagved (saa)
vil selv den mest foreløbige Gerning blive
andet og mere end et aandeligt Nødværge.
HarNiels.TT.II.36. || hertil: nødværge-be-
rettiget, -drab, -handling, -kamp, -ret ofl.

-Tserk, et. [II.l] (jf. -arbejde 1; nu næppe
Ir.) arbejde, som man tvinges til at udføre,
er nødt til at udføre. vAph.(1764). Leth.

(1800). MO.
nofle, V. ['nøfla] -ede. {vel sideform til

nufle (s.d.); jf.: Nefle ell. neufle ell. nifle

. . Er at slåe med næver. Moth.N112 (hører
maaske sammen m. Næve, se Nævlingj, samt
dial. nefle, rykke, knibe med to fingre, nappe
(noget) lidt efter lidt (Feilb. Kværnd.), sv.

dial. nifla, slaa let, tage hurtigt til sig, ty.

dial. niffeln, gnide, stikke, gnave (der vel er

afl. af ty. dial. niffen, nappe, ruske) || nøfle
er dog vist delvis dannet ved forkortelse af
karnøfle || dagl, (i bet. 1) især dial.) !)

tildele puf, stød, nap olgn. „han er for
stor og aparte I" sagde Anden, som bed,
„og saa skal han nøiles.'* HCAnd.V.801.
Svinene nøflede til den tomme Køkken-
spand og smaskede hyggeligt. jBMcM.£6r.
73. OrdbS.(Lolland). 2) overf. (især efter
HCAnd., se u. bet. 1): udsætte for kritik
og forfølgelse; være paa nakken af;
rive, rakke ned paa. Vi (unge)\iommer
. . længst ud i Udsvinget, og det kan ikke
taales. Saa skal vi nøtles. Morgenbladet.^/i
1892. 2. sp. 2. (visdommens repræsentanter)
har nok været noget sære og løjerlige,
og saa har de raget et Hoved op over
Mængden og er derfor blevet nøflet. Fleu-
ron.J.81. Troels-Lunds overlegne Form
vakte Forargelse . . han var saa stor og
aparte, og derfor skulde han nøiles.Østrup.
(DagNyhJ>l9l920.7.sp.2).

I. ]¥es:el, en. se I. Nøgle.
II. Ifogel, et. se II. Nøgle.
Wogel-, i ssgr. se u. Nøgle- samt u.

Nøgleblomst.

negen, adj. ['no)i(8)n, især højtid, ell.

i overf. anv. 'nø"q(9)nj (dial. nagen. Moth.
N123. Kort.65. Feilb. OrdbS.(Fyn)). intk.

(og adv.) nøgent ell. (nu kun dial.) nø-
gti (Moth.N123.Holb.MTkr.826. Wadsk.lW.
ljangebek.Breve.405.JBaden.Horatius.l.449.
Thorsen.71) ell. (undertiden i talespr., især

sompræd.) nøgen (Suhm.(SkVid.XIL184));
best. f. og flt. nøgne ell. (nu ikke i rigsspr.)

10 nøgene (CPBothe.JN.63.jf.Esp.§151);grad-
bøjn. (sj.) nøgnere (Hauch.Vl.47. PoU^lt
1922.5.sp.3), nøgnesf (Rahb.Fort.IL362,
KLars.GHF.I.231). (glda. nøgen, nagen,
æda. nøkæn (Fragm.24), sv. naken, oldn.

nakinn; sideform til oldn. nøkkviår, eng.

naked, ty. nackt, got. naqa|)s; besl. m. lat.

nudus, nøgen; jf. nøgne, II. nagende; sml.

III. bar, II. blot samt Levin.KS.72f. og PE
Mull.^221)

20 1) om person(s legeme, legemsdele): som
ikke er dækket af klæder. I.i) om per-
son: som ingen klæder har paa; hvis

legeme er ubedækket, de vare begge nøgne,
Adam og hans Hustru, og de bluedes ikke.
lMos.2.25. Ligesom han udgik af sin Mo-
ders Liv, saa skal han atter nøgen gaae
bort, som han kom. Præd.5.14. *Jeg vil

glide paa Skier ved Nørrepol
|
Og gaa

nøgen for Otaheitis Sol
|
Med en Krans

30 af Koral. PMøll.1.93. Man bandt ham nø-
gen til et Træ, og pidskede ham . . med
Uns.Molb.DH.1.347. *Paa skindbredt Briks
. . nøgen som i Troperne . .

|
Ruller Eski-

mokvinden . . sig om sin diende Unge.
JVJens.Di.^126. (hun var) nøgen til Skin-
ået. Bergstedt.A.263. nøgen model, se

Model 2. H ogs.: som er næsten afklædt,
næsten intet tøj har paa, er stærkt blottet,

nedringet olgn. (jf. : „Nøgen . . kaldes den
40 som blotter sine brysteT.*' Moth.N123). Hun

gåer meget nøgen (o : er meget stærkt ned-
ringet), smst. VSO. du maa tage mere tøj

paa, du kan ikke taale at gaa saa nøgen
i

Il
om billedlig gengivelse : de (tilbeder) et nø-

get Steen-Billede. P/ZM5'.i)P.75i. 2 Venus-
figurer, den ene nøgen, den anden om-
vundet med Slør fra Bæltestedet. PolitiE.
KosterbVl9l922.1.sp.l. \\ i udtr. for afklæd-
ning, afklæde (en) nøgen, se afklæde

io 1.1. drage, føre, klæde (en) nøgen af,
se III. drage 14.i, II. føre 6.i, klæde sp. 727^^

og 728^^. klæde sig nøgen, se IL klæde
2.3. klæde nøgen ud, se II. klæde 2.9.

||

som angaar, hører til, foregaar, fremstilles

i upaaklædt tilstand; i mer ell. mindre faste

forb.som: den nøgne Kunst (o: kunst, der
fremstiller nøgne menneskelegemer). D&H.
nøgen vægt (o: en persons vægt i upaa-
klædt tilstand). 1.2) (især {Q) om (menne-

60 ske)legeme ell. legemsdel: blottet; 6ar (III.l).

det (er) usømmeligt at lade see et nøget
Fodblad, efterdi saadant af Moden ikke
er autorisered. Holb.MTkr.326. *jeg (svor)
at aldrig meer jeg vilde vade

| I vandet
paa min nøgne Fod. Oehl.S.162. paa Slot-
tet Canossa . . ventede Keiseren som bod-
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færdig Synder, i Haarskiorte og med nøgne
Fødder. Molh.DH.11.95. *Hun bar et pjal-

tet Skjørt kun,
|
Nøgen var Fod og Arm.

Winth.HF.65. en dyb blaa Kjole — hæf-
tet op over den ene Skulder — den anden
var nøgen — gjorde mest Lykke blandt
Tilskuerne. BerlTid.yiol927.M.10.sp.5. 1.3)

i forb. det nøgne, om ^e^ upaaklædte men-
neskelegeme, især som kunstnerisk objekt ell.

i kunstnerisk gengivelse. Billedhuggerens
Kunst viser sig i at lade det Nøgne blive
mærkeligt giennem Drapperiet. 7iS0. Ti-

tian er en Mester i det Nøgnes Behand-
ling, smst. Det er Marstrand, som han har
været i sin fejreste Manddom, kæk, sund,
ærlig ud til Fingerspidserne i sit Syn
baade paa det nøgne og det tilhyllede.

Drachm.II.90. 1.4) ordspr. og talem. man
kan lige saa gerne ligge nøgen, som intet

have paa sig, (1. br.) som udtr. for, at noget
er lige saa ubehageligt som noget andet. Mau.
7087. Moth.N124. VSO. det er ondt at tage
klæder(ne) fra den nøgne, (nu sj.) hvor
intet er, kan man intet faa; hvor intet er,

har selv kejseren tabt sin ret. Moth.NlSé.
VSO. jf. Mau.7085. ti røvere kan ej drage
en nøgen af klæderne, se I. Klæde 3.i.

|l
i

sammenligninger som udtr. for fuldkommen
nøgenhed; i videre anv. ogs. som udtr. for
mangel paa alt (jf. bet. 2). han er saa
nøgen, som han kom af moders liv
(Moth.N123. Holb.Jean.V.3. sa.llJ.V.9.
VSO. jf. Job.1.21) ell. (nu næppe br.) saa
nøgen som han er født til verden olgn.

(Kom Grønneg. II. 243. Biehl.DQ. II. 53.1 V.
28). saa nøgen som Vorherre har
skabt hdim. Feilb. OrdbS.(Fyn). (nunæppe
br.:) nøgen som en aal (Moth.Nl23.
VSO.), som en lus (Moth.N123). 1.5) i

betegnelser for planter ell. plantedele. \\ i

navne paa (blomsten af) tidløs, Colchicum
autumnale L., hvis blomster fremkommer om
efteraaret, da planten er bladløs (jf. Nøgen-
hore, -stængel;, nøgen hore. JTusch.61.
EaveD.(1762).193. HZetlitz.Huus- ogBonde-
Raad.(1789).80. FolkLægem.III.79. de smaa
„Tidløs", de samme, som i den ældre Far-
makologi hed „Nøgen Hore", men siden
fik Navneforandring til „Nøgen Jomfru".
DagNyh.^yiol927.7.sp.4. nøgne jomfruer
ell jomfru nøgen, se Jomfru 6. || nøgne
børn, (dial.) navn paa forsk, haveblomster
som tidløs (OrdbS.(sjæll.)), hyacint (OrdbS.
(Ærø)) ell. fuglemælk, Ormthogalum um-
bellatum (OrdbS.(Als)).

|J
nøgne piger,

(dial.) de bladløse, men frugtbærende skud,
der tidlig om foraaret fremkommer af pad-
derokke, Equisetum L. JTusch.79(8djy.). Ax
Lange&Seeberg.Sdjy.Planter.(1927).67.

2) som er meget mangelfuldt forsynet med
klæder ell. livsfornødenheder. 2.1) (jiu kun
bibl. samt i ordspr. nød (ell. sult. VSO.IV.
N112) lærer nøgen kone at spinde (se II.

Nødl.4j; som mangler (ordentlige, til-

stræ.kkeliae) klæder, er meget daar-
ligt, usselt klædt olgn.; ogs.: laset; pjal-

tet, du tog Pant af dine Brødre udenFøie,
og trak Klæderne af de Nøgne. Jo6.^^.6".

jeg var nøgen, og I klædte mig; jeg var
syg, og I besøgte mig.Matth.25.36. man
bespiser de Hungrige, klæder de Nøgne,
giver milde Gaver, bygger milde Stiftel-

ser.Kierk.XII.8. en nøgen st&kkel. Moth.
N123. VSO. MO. D&H. || om personifikation.
*Armod og den trætte Flid,

| Og nøgne
10 Dyder (o: fattigfolk) slumre trygge,

| Og
drømme om en bedre Tid. Ew.(1914).V.87.
*Åt Rige sluge de Arme op

|
Og Dyden

nøgen paa Gaden ligger . .
|
Det seer man

tit. Zetlitz.Foes.281. 2.2) (nu især dial.; ned-
sæt.) som intet ejer; fattig, forarmet.
jeg har andet i sinde med Dorimene, end
give Hende til saa nøgen een Karl. Hun
skal have Gothardus, der har arvet J6000
Rixdaler efter sin Fader. JRPaulli.SB.23.

20 *en afpilt Nar I —
|
En nøgen Ignorant I

—
en herlig Sviger-Fsul Ew.(1914).II. 281.
Hun, en værdig Datter til en taabelig
Moer, tog ogsaa en nøgen Lieutenant, da
hun kunde have faaet en Hofkavaleer.
Tode.S.31. Hvem vil have den nøgne Tøs I

VSO. Feilb. OrdbS.(Lolland). 2.3) (nu sj.)

i videre anv., i forb. være nøgen for ell.

t af, fra noget, mangle, være blottet for
ell. fattig paa noget, hun er ikke nøgen af

30 Dyder. Hørn.Moral.1.38. være . . nøgen for
Linned. Høysg.S.159. Addisons Tragoedie
. . var ganske nøgen fra alle . . glimrende
Forestillinger. Tullin.III.193. Efter Kri-
gens ideologiske Krak er . . Livet blevet
saa nøgent for bærende Troselementer,
at man . . har bevæget sig henimod en
bevidst Kollektivisme, der føltes som en
Havn. Tilsk.1932.II.295.

3) ikke omgivet ell. dækket af noget;

40 bar (IIL2). 3.1) om (dele af) menneskers
ell. især dyrslegeme: som mangler dække
af haar, fjer, skæl, skal olgn. (abekat-

tene) viiste mig deres Bagdeel, saa nø-
gen, som jeg er inden i min Haand.Eiv.
(1914).III.300. Ere Læberne (o: hos he-

sten) haarløse, kaldes de nøgne. Viborg.

HY.39. *En Spurveunge, en nøgen En,
|

med store Øjne og lange Ben,
|
faldt ned

fra Taget. Kaalund.224. (nogle dyrs) Hud
50 var nøgen, åltsaa uden Skæl eller Skjolde

eller Haarbeklædning. VilhBasm.VTJ.163.

II
i (zool.) betegnelser for dyr. den nøgne

Flagermus(Chiromelestorquatus).^øvP.
11.55. n&genhnnd(jf.^ø^enh\\nd). Moth.
N123. Medens alle hidtil omtalte Racer
have Haar, langt eller kort, som Legems-
beklædning, ere de nøgne Hunde saa blot-

tede for Haarvækst, at de kun have lidt

Bunhaar. Sal.IX.120. nøgen snegl, snegl

60 uden skal, „hus'' (jf. Nøgensneglj. MøllH.
1.38. Frem.DN.96. W (dial.) omfaor: klip-
pet. Moth.N123. VSO. MO. Feilb. 3.2) om
plante(del).

||
om træer, buske: som er uden

olade; bladløs. Træerne er nøigne endnu.
Moth.N123. en død Stamme, der . . staaer

i Jorden og strækker de nøgne Grene

XV. Rentrjkt »/u 1983 17
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frem. MynstPræd.ILSOl. vi fløi fra Trient

og dets nøgne Morbærtræer, Bladene vare
plukkede af og bragte til Torvs. HCAnd.
XII.360. for et Par Dage siden havde
Skoven ikke heelt udfoldet sig, den stod

tildeels nøgen.Bogan.II.l.\\(fagL) om korn:

som sidder løse i inderavnerne (saa de fal-

der ud ved tærskningen). Himmel-Byg . .

ligner det alm. 6-radede Byg, men har
nøgne Kom. LandbO.I.419. MentzO.Pl.37.
i benævnelser paa varieteter af kornsorter

med denne egenskab : nøgent hy g. LandbO.
1.418. nøgen havre (jf.GrynhavreJ.Fun-
ke.(1801)J[L510. LandbO.11.550. nøgen
hvede, se I. Hvede 1. || nøgen byg-
brand, havrebrand og hvedebrand,
(bot., landbr.) brandsvampe paa byg, havre
og hvede, der paa et tidligt tidspunkt spræn-
ger frugtknuderne i de angrebne planter, saa
sporerne træder ud og viser sig som et løst

pulver; Ustilago horaei (Pers.) Brefeld, U.
avenæ (Pers.) Rostr. og U. tritici (Pers.).

LandbO.I.435.II.564. BornholmsLandbrug.
1933.245.sp.l. H i særlige bot. forb. nøgent
blad, blad, hvis overflade mangler behaa-
ri/ng (filt). Træearter.(1799). 332. Lange.
Flora.XLvi. nøgen blomst, blomst, som
mangler bioster. Lange.Flora.XLVi. Warm.
Frøpl.66. t om blomst, hvor bægeret, men
ikke kronen, mangler: Træearter.(1799).332.
nøgent blomsterleje, om blomsterlejet

hos kurvblomstrede, naar dette mangler av-
ner. Lange.Flora.XLVi. jf.: Nøgen Blom-
sterbund . . uden Haar og Avner. Træe-
arter.(1799).332. nøgen celle, celle uden
cellevæg. SaUXVIIl.351. nøgen knop,
se I. Knop 3. nøgen stængel, (nu ikke
i fagl. spr.) stængel, som er uden blade.

Træearter.(1799). 332. nøgent æg, æa,
som ikke er indesluttet af frøblade. Sal'^

XYIII.351. jf. : Lavest staade nøgenfrøede
(Gymnospermeme), idet deres Frugtblade
ere aabne og flade og Frøanlægene sidde
frit, „nøgent" paa deres Rande. Warm.Bot.
534. 3.3) om ting. (bjergspidserne) ere deels
bedækkede medSnee, deels ganske nøgne.
Bagges.DV.IX.423. (det er brandfarligt)
Naar der paa den Side af en Brandmur,
hvor Ildstederne ere anbragte, ligger en
nøgen Stiver eller Bjelke. WerfelÆ.IL85.
(hans) store, sværtede labber med krum-
me fingre og røde sprækker i kulsværten,
hvor det nøgne kød stak frem. NMøll.H.
64. sove paa den nøgne Jord. B&H. Kup-
len (paa Pantheon) er nu nøgen, berap-
pet med graabrungrøn Cementpuds. I

Oldtiden var den broncebeklædt. Wanscher.
Italien og den storeStil.(1921).28.

||
(nu 1. br.)

om sværd, kaarde olgn.: ikke dækket af
skeden; blottet; draget. 2 Jeans de Fran-
cer . . forfuldte mig med nøgne Kaarder.
Holb.LSk.II.l. Hauch.DV.1.56. *Rytternæ-
ven svang den nøgne Klinge. Drachm.PT.
40. Nu gik Døren op for den bevæbnede
Vagt, Folk i Harnisk og med nøgne Sværd
kom ind. JVJens.SS.50. \\ CP om landstræk-

ning: blottet for ell. fattig paa plantevækst

;

spec: skovløs; øde; bar. Jorden er nøgen
endnu (o: endnu ikke dækket af græs olgn.).

Moth.N123. *Ørkner selv og nøgne Fieide
|

Blomstred under dine (o:guds) Fied. Zetlitz.

Psalmer.(1795).147. Hvor nys kun havde
været nøgen lyngbevoxet Heede, saae
man . . en næt liden Frugthave. J^aAfe.

Fort.II.355. Egnen er meget nøgen nede
10 ved K\øge.HCAnd.VL187. *Hver Skip-

per, som
I

til Øen kom, | fandt den ej

mere nøgen:
|

i Palmers Ly
|
steg højt

mod Sky
|
fra Hytten Aftenrøgen. Xaa-

lund.141. Terrænet er stortformet, bak-
ket, nøgent. Trap.*IL173.

\\ ^ om mast:
uden sejl og takkelage. Scheller.MarO.\\ om
(del af) rum: uden beklædning, prydelser

ell. møbler, inventar. Alt blev plyndret . .

kun de nøgne Yægge lod man staae til-

20 hsige.Molb.DH. 11.113. *Naar Snedkeren
fører til Hjemmet sin Brud,

|
Ei finder

hun nøgne de Vægge; | Med Sofa, med
Skab har han smykket dem ud. Heib.Poet.

VI.77. En Straale fra den nedgaaende
Sol falder ind i det nøgne Kammer (o: i

et fængsel). HCAnd. VI. 39. Loftet viser
reelt og nøgent sin Tømmerkonstruktion.
VVed.BB.64. Kirken gør et noget vel
nøgent Indtryk. Leop.GH.lO.

30 4) som fremtræder i sin sande skik-
kelse, ligger aaben for erkendelse,
ikke tilsløres ell. besmykkes, er præ-
get af aabenhed, ærlighed olgn. 4.1) CO

om persons karakter, indre, følelser olgn.

Endskiønt jeg . . aldrig holt Bønnens
Skiold for mig, men fremstod ganske
nøgen i Synden. JSneed.II.320. Man veed,
hvor onde Menneskene end kand være,
saa vil de dog altid besmykke deres Ond-
skab, men Evigheden skal stryge al Smin-
ken af deres Ondskab, og fremstille dem
i deres Ondskab aldeles nøgne. Ruge.FT.
140. *et ungt,

|
Enfoldigt Menneske, flad

paa Forstand,
| Og nøgen som en Skive.

Oehl.A.131. vi staar alle som Jyder for
Vorherre i vor nøgne menneskelige Ens-
hed. VVed.M.48. to Mennesker giver hin-
anden Haand paa, at de vil staa med
nøgne Sjæle overfor hinanden. EErichs.

50 TM.22. jf.: Breve (fra kvinder), hvori
han (o: en cirkusartist) overøses med de
hedeste Taksigelser og nøgneste Tilbud.
KLars.GHF.1^31. som adv.: Jeg er bare
oprigtig . . saa nøgent oprigtig. EmilRasm.
H0.12. 4.2) (m. overgang til bet. 5.2) i forb.
den nøgne sandhed, den utilslørede,

ubesmykkede sandhed. *Tilgiv, at jeg paa
en forblommet Maade

I Har talt med eder;
thi den nøgne Sandhed

|
Er fast for slem.

60 Oehl.C.189. Hauch.1.310. saa vil jeg og-
såa for en Gangs Skyld tage mig Lov til

at sige den nøgne, usminkede Sandhed.
AndNx.LK.6.

5) som fremtræder alene, uden (ell. mang-
lende) det, der (ofte, almindeligvis) hører
med til det, er forbundet med det, ledsager
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i:

det olgn. ^A) (især dial.) uden detnødven-
dioe ell. sædvanlige tilbehør. \\om gaard:
uden besætning (jf. klæde sp. 728*^). OrdbS.
(Lolland). \\ om hest: uden sele- ell. ridetøj.

FrGrundtv.LK.108. || nøgen vogn, ar-

bejdsvogn uden sidefjæle. Meisler.Ojyfostrings-

husdrengenNr.l01.(1887).128.0rdbS.(8Jæll).

6.2) (fagl. ell. (D) om ting ell. forhold: som
fremtræder i ren tilstana, uden til-

sætning, ledsagende forhold, omstæn-
digheder olgn.; ogs.:somer selve det, sub-
stantivet betegner, og ikke andet; ren og
skær; blot og bar. mangen en brav Søe-
mand . . har deelt Tienestens Byrde,
Kampens Fare og Seierens nøgne Laur-
bær med Dem. Tode.S.^160. det vil endog
for Menneskenes Sandseligheds Skyld,
ofte være gavnligt, at fremvise Fornuf-
tens nøgne Grunde under en sandselig
Indklædning. Birckner.Tr.90. nøgne øko-
nomiske Rensyn. JohsSteenstr.CJ.23. Jeg
har faaet Salt og Brød rakt af det Folk,
som genindsatte det nøgne Menneske i

alle dets Rettigheder (o : det russiske). And
Nx.MD.98. Medens Oehl. kun tager den
nøgne Fabel fra sin norrøne Kilde, føl-

er Grundtvig sit Forlæg iiQ\Q.Ruboiv.
P.32. a-Straalerne faas kun af det nøgne

Radiumpræparat. SaVXIX.860. || om stem-
me, toner olgn. : uden ledsagende omstændig-
heder, der paavirker indtrykket. Sangstem-
men . . laa saa at sige nøgen med kun
den nødtørftigste Klaverledsagelse. Da^
Nyh.^^U1922.5.sp.4. Nu blev (komponisten)
svigtet paa alle disse Punkter . . og Mu-
siken kom til at staa fuldstændig nøgen.
PoUU1926.8.sp.l. Radioen er . . en ubarm-
hjertig Afslører af Sandheden, idet den
mikroskopisk forstørrer den Optrædendes
eventuelle Mangler og Fejl — og (vi) fik

her Anledning til at kontrolere Fru N.s
Replik — „nøgen" som den er i Radio.
smst.^^/iil928.10.sp.4. (| om pris, betaling:

uden nogen form for tillæg, den nøgne
Timeløn (o: grundlønnen uden dyrtidstil-

læg). Dag Nyh.^^l^l919.5.sp.l. 100 Cigarer
af fem forskjellige Mærker, som sælges
til nøgne en gros-Priser. sms^.'Vioi 9 26.i^.
sp.5.

||
om tilværelsesform, der er indskræn-

ket til selve opretholdelsen af livet, en af

de talløse mange, der vil lidt mere af
Livet end den graa, nøgne Eksistens. And
Nx.TPP.9. alle har de solgt Tschekaen
deres Sjæl for det nøgne Liv. Holstein.Ts.
122. Man frister det nøgne Liv. Men det
nøgne Liv er saa lidt, naar det er et Liv
fattigt paa Muligheder for Glæde. Po/.'^/s

1920.9.sp.5.
II (jf. bet. ^.i) om virkeligheden,

kendsgerninger. *Af Digtekonstens lyse Pa-
radiis | De nøgne Facta . . |

De blotte

Helte med de bare Struber, | Forjages af

de critiske Cheruher. PalM.IV.4. hvor in-

teressant end Sagn og Digtning kan være,
maa de dog blegne overfor det, der saa
ofte og saa ganske vildledende kaldes
den nøgne Virkelighed. BerLiisb. 0D.28.

Lønnen var ikke saaledes, at der kunde
stiftes Familie paa den; det var en nø-

fen Kendsgærning, at selv en flink Ar-
ejder ikke kunde forsørge Kone og Børn

ordenligt. AndNx.PE.III.150. Arbejdsløn-
nen er steget, ogsaa før vi fik Fagfor-
eningerne. Dette nøgne historiske Faktum
synes i vor Tid ganske glemt. Tilsk.1903.

564. Ilden nøgne jords værdi ell.nø-

fen jordværdi, den værdi, som jorden
ar, før forbedringer af nogen art er fore-

taget; grundværdi. Pol.^^U1906.4.sp.4. Tan-
ken om en Beskatning af den nøgne Jords
Værdi har været længe om at arbejde
sig iTQm.smst.'^^U1921.5.sp.3.

||
nøgen sæt-

ning, (gram.) sætning, der kun bestaar af
grundled og udsagnsled, ell. den del af en
sætning, der udgøres af disse to led. Rahb.
Stiil.63. D&H.

20 nagen-, i ssgr. [alm. 'nø'q(8)n-] især af
nøgen 1 ell. 3.i, bl. a. (foruden de ndf. med-
tagne ssgr.) en del ("CP ell. zool.) adj., hvis

sidste led er en afledning af et subst., spec.

brugt i betegnelser for dyrearter, fx. nø-
gen-henet.-hrystet (Moth.N124. VSO.),
-fodet, -halet ('den nøgenhalede hest,

(foræld.) vildæselarten Eqvus hemionus. Vare
L.(1807).1.488. Viborg.HY.4), -halset ('nø-

genhalset falk, Falco nudicollis. BøvP.III.
30 114), -kind et (om høge, araer: BøvP.II.

399.III.111), -kroppet fse w. L kroppet i;,

-strubet (om klokkefugl: BøvP.III. 91),

-øret (om hjorteart: smst.50) ofl. -bille-
de, et. (1. br.) billede med nøgne figurer, de
blødagtig-lækre nøgenbilleder af „måne-
derne". VVed.C.45. -dans, en. (ty. nackt-
tanz) dans (som kunstform ell. (scenisk) opvis-

ning) i helt ell. delvis nøgen tilstand, -frøet,
adj. (bot.; jf. dækfrøet^ om blomsterplante,

40 hos hvilken æggene (senere frøene) sidder nø-

gent Cj/. nøgen 8.2J paa aabne frugtstande

ell. paa spidsen af en stængel. Pingel.Dan-
marksForhistorie.(1888).19. || især som subst.

i flt.: de nøgenfrøede, som sammenfat-
tende betegnelse for planter med en saadan
frugtstand ( Qymnospermæ, Archispermæ).
Rostr.Flora.I.l. Warm.Frøpl.67. -gællet,
adj. (zool.) især som subst. i flt: de nø-
gengællede, om afdeling af snegle, hvis

50 gæller sidder frit paa ryg ell sider (Nudi-
branchiata). BøvP. III. 463. -hals, en.

i flt.: 1) \ (nu næppe br.) om en

ruppe sydamerikanske spurvefugle, hvortil

1. a. klokkefuglen hører (jf. nøgenstrubet
ovf. 1. 32). Brehm.FL.164. 2) (fagl.) navn
paa en hønserace med fjerløs hals. Sieben-
biirger Nøgenhalsene . . med den nøgne,
røde Hals, der giver dem Lighed med
Kalkunen. SaMX.^ 74. -hed, en. (ænyd.

60 nøgenhed, nagenhed, glda. nagenhet; især

CP) det at være nøgen; især i flg. anv.: 1)

til nøgen 1. Jeg raader dig, at du kiøber
af mig . . hvide Klæder, at du kan be-

dække dig, og at din Nøgenheds Skam
ikke skal blottes. Aab.3.18. den tykke og
ved saa lang Nøgenhed hærdede Hua.

il

IV
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LTid.1739.824. *Venus i Nøgenheds blæn-
dende Dragt. Oehl.L.IIM. at du vil undse
dig for din kødelige Fætter, der saa tit

har set dig i din hele Nøgenhed, det

gaar dog alt for vidt. PMøllJ.336. en saa-

dan Prakker . . der er tvungen til at

dække sin Nøgenhed med et Skjørt, fordi

han ingen Buxer har. Hauch.EØ.lO. Bec-
kett(Til8k.l933JL4). 2) (især bihl) til nø-

6en 2.1. Hvo skal kunne skille os fra

hristi Kierlighed? Trængsel, eller An-
gest, eller Forfølgelse, eller Hunger, eller

Nøgenhed, eller Fare, eller Sværd ?22om.
8.35. I Engelland er Fattigskatten en
utaalelig Byrde; og dog hører der Hun-
ger og Nøgenhed til Dagens Orden. Blich.

(1920).Xni.l83. Et Barn, vi lader lide

Sult og Tørst, Nøgenhed og Kulde. Jør^.

TJF.31. 3) (nu næppe br.) til nøgen 4.i;

ogs. om aaben, ærlig optræden, udtalelse olgn.

den Mand, der lader see sit Hierte, bli-

ver udhuyet for sine Nøgenheder, og
haanligen ioT2igiQt.Lodde.NT.276. 4) (jf-
nøgen 4-6j i forb. som fremstille noget i

al dets nøgenhed olgn. o: saaledes som
det virkelig er ell. ser ud, ubesmykket. Udue-
lighed, Uredelighed, Forsømmelse og Un-
dertrykkelse i det Offentliges Bestyrelse
bleve . . fremstillede i deres sande Nø-
genhed. Birckner.1.145. Adam gjode Regn-
skabet op i al dets sorte Nøgenhed. EChri-
stians.0.il.20. jf. den nøgne sandhed u.

nøgen 4,2: den historiske Sandhed, jeg
bestræber mig at fremstille i sin hele
Nøgenhed. ^a^r^es.Zr.J. 5^5. Vi Menne-
sker vil bedrages. Sandheden i sin Nø-
genhed er os altfor afskrækkende. Pow<.
GA.132. -hore, en. (dial.) 2( d. s. s. nø-

fen hore (se u. nøgen I.5). Moth.Nl24.
'SO. OrdbS.(bornh.). -hnnd, en. (jf. u.

nøgen 3.i; fagl) navn paa en haarløs hunde-
race. Sal.lX.120. -knltnr, en. [1] {efter

tv. nacktkultur) form for legemskultur i

fri luft, hvis udøvere optræder nøgne (og
begge køn sammen), jf: Jeg er godt for-
nøjet med mine gamle, krogede Frugt-
træ-Morliller — de er skønne i Maj i

deres rosa Blomsternegligé, og skønne
ogsaa nu, hvor de dyrker Nøgenkultur
uden en Trevl paa Krop-pen. KnudPouls.
(P0W12I932.I7). -isnegl, en. (sj.) d.s.s. nø-
gen snegl (se u. nøgen S.ij. Fru S. bøjede
sig . . ned over det vaade Bed. Hun be-
gyndte at samle graa Nøgensnegle op fra
Jorden. Buchh.S.224. sa.K.18. -g^tængel,
en. [3.2] (jf. u. nøgen I.5; sj.) % tidløs, Col-
chicum autumnale L. CTNyegaard.Have-
dyrkning.(1858).78. -tandet, adj. [3.i]

(zool.) især som subst.i/tt: de nøgentan-
dede, gruppe af fastkæbefisk, hvis tænder
er fast sammenkittede indbyrdes og med knog-
lerne til en skærerand, som rager frem foran
læberne (Gymnodontes). Brehm.Krybd.398.
SaUVIL790.

I. Xagle, en. ['nmila] (nu ikke i riqsspr.
Nøgel. Moth.N12L Holb.DNB.218. Høysg.

S.341. Grundtv.PS.III.10. MO. Feilb. Nøg-
gel. Pflug.DP.964. Nøgl. Høysg.S.174). flt.

•r ell. (nu kun dial.; til formen Nøgelj
nøg(e)le (JJuel.438. Holb.DH.L449.IIl.
377. sa.Ep.II.298. jf.Esp.§122,2). (glda.

nøgel, nygel, sv. nyckel, no. nøkkel; vist-

nok besl. m. I. Nok og II. Nøgle (se APhS.
YI.171ff ) II

i største delen af Jylland bru-

ges formen Løgel (Løgle), svarende til

10 glda. løgel, æda. lykæl, sv. og no. dial. lykel,

oldn. lykill, afl. af oldn. liika (se IV. lukke

j

II formen Nøgle (dannet til best.f.og flt.)

synes først at forekomme fra sidste del af
18. aarh. (jf.: „I det jeg vilde gaae op (ad
trappen), blev jeg hængendes paa en Nø-
gel." . . „Blive hængendes ved en Nøgle,
hvilken behændig KsirU'* Skuesp.IIIl.99),
men fortrænger i rigsspr. efterhaanden helt

formen Nøgel, der af Levin betegnes som
20 fuldkommen forældet)

1) redskab, i alm. af metal (jærn), ved
hjælp af hvilket man udløser slaaen
i en la as (bevæger den frem ell. tilbage) og
derved laaser ell. gør det muligt at aabne det,

som den holder (dør, port, skab, sku/fe osv.),

sædvanlig med en særlig formet del, kam-
men, i den forreste ende, der er tilpasset til

laasen, og en ringformet afslutning i den
anden ende, hvorom man holder, naar nøg-

30 len drejes i laasen. Et knippe nSgler. Moth.
N121(jf. Knippe sp.844^). jeg havde af

vanvare taget Nøglene med mig til Skab
og Kielåer. Holb.Bars.II.l. ingen maa kiøre
paa Konge -Veiene, uden de, som forun-
des Nøgler t\\Ye\ene.Forbud.^^U1718. jeg
(har) laaset min Dør og dreiet Nøglen
to Gange om.Winth.Nov.78. han (medgav)
mig en Portnøgle og en Nøgle til mit Væ-
relse. Gylb.(1849).IX.199. han traadte helt

40 ind, og Nøglen vred han om i Laasen
efter sig.Wied.Fæd.88. Skrivebordet var
laaset, men Nøglen sad i. PolitiE.^/iol925.4.

jf. Nøglebøsse: *Slotsgraven var ham (0:
drengen) Kiøgebugt, to Nøgler

|
Hans dan-

ske Skyts. Bagges.II.38. \\ han har ladet
mig giøre en falsk Nøgel. Pamek.J.546.
falsk Nøgle . . omfatter ikke blot den ef-

tergjorte, men enhver fremmed, tilfældig
passende Nøgle. Goos.II.387. || om nøglerne

50 til en bys, en fæstnings porte, saalænge som
U-roeligheden varede, havde Borgerne
Nøglene til StaåsForterne. Holb.DH.J.755.
Nøglene til Byen. LTid.1727.171. Nøglerne
til Østerport bringes til Hans Majestæt,
naar Porten er lukket. MR.1821.106. ofte

i (foræld.) forb. som overgive (en) byens
ell. fæstningens nøgler, overgive byen
osv. til en. der lod sig ingen Fiende see
imod dem (o: portugiserne), mens de Spa-

60 nier udi haabetal offererede dem Nøglene
fast til alle Stæder. Holb.lntr. 1. 481. (de)

overgave ham Nøglene til alle deres Stæ-
der. sa.JH.L646. VSO.W bære nøglerne,
(nu næppe br.) være husmoder (ell. i hus-
moders sted). Moth.N121. VSO. kaste nøg-
len paa gaden eW. graven, (nu næppe
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br.) ikke vedgaa arv og gæld ell. opgive sit bo.

Moth.K65. VSO. laane nøglen, spec: til

retiraden. Laan mig Nøglen, Kristian I S^ore

nordiske Almanak.1876.44. have (laant)
nøglen til rendestenen, (nu næppe
br.) være saa fuld, at vedkommende ikke kan
staa paa benene, men falder i rendestenen.

Moth.L35.R68. VS0.III.L4. jf.: hun har
haft nøglen til rendestenen, og vil nu
være frue på stuen (o: er uværdigt kom-
men til ære). Moth.N122. VSO. sætte nøg-
len i døren, spec. (nu næppe br.): opgive

sit bo; erklære sig fallit. Moth.N122. VSO.

jf.: hvorfor ikke sætte Nøglen i Døren
og lukke af for Dagliglivets Tranterant
og med Familien give sig ud paa Dyr-
skuetur og Gæstefærå.Boi'nholmsLandbrug.
1932.219.sp.l.

jl
ordspr. (jf. bet. 3; nu næppe

br.) det er ondt at vare den laas, som
hver mand har nøgle til, en kvindes kysk-

hed er vanskelig at bevogte. VSO. jf. Mau.
7090.

2) om (efterligning af) en nøgle (1),

brugt som tegn ell. symb ol paa noget. 2.1)

om den til kammerherreuniformen hørende

gyldne nøgle, der bæres paa højre frakke-
eil. kjoleskøde; kammerherrenøgle; ogs. om
værdigheden som kammerherre. Geh: Raad-
inde Scheels Sviger-Søn Osten mister Nøg-
len og faaer sin Afskeed med Majors Cha-
TSLCteer.Luxd.Dagb.II.lTG. *Een ønsker
baade Baand og Stierne;

|
Een med en

Nøgel er tilfreds. Bagges.11.2. *I Uniform,
med Nøglen bag paa Kjolen, | Foer Kam-
merherre Galt ham her forbi. PalM.IV.
378. *Den gyldne Nøgle, Kongen ham
betroede,

|
Var intet tomt Symbol. Aarestr.

SS.III.276. AFriis.BD.I.70. have nøg-
len i lommen, (jf.Lomme sp.ll70^^; nu
næppe br.) have løfte om at blive kammer-
herre.VSO. 2.2) sankt Peters nøgler,
om de to korslagte nøgler i det pavelige vaa-
ben; i videre anv. (ogs. i ent.) som udtryk

for pavens nøglemagt. NBlich.ViumPræste-
kald.(1795).273. jf. HCAnd.VIII.272.

3) billedl. anv. af bet. 1 ; især i forb. m.
præp. til. 3.1) (især m) om (hvad der gi-

ver) adgang til noget, magt til at be-
herske, kontrollere ell. sætte sig i be-
siddelse af noget. *De her paa Jorden
den (o: fornuften) til en Gudinde giør,

|

Og troor den Nøglen har til Lykkens Laas
og 'Dør.Worm.Sat.38. den Dristighed, der
hører til at skaffe sig Nøglen til alle jor-

diske Fornøielser: Rigdom. Oehl.XXV. 3.

*Luk med Ordets Nøgel fin
| Op det gamle

Klippeskrin. Grundtv.PS.III.361. 'Har du
min Villies Nøgler i din Haand ?PaZM.
TreD.177. Latinen stod . . for ham som
Nøglen til Intelligens og højere Dannelse.
Schand.F.345. Hovedregelen om Konnos-
sements-Legitimationen (om „Konnosse-
mentet som Nøgle til Lasten'*). Hage.*306.

II
(bihl. og relig.:) jeg vil give dig (d: Pe-

ter) Himmeriges Kiges gøgler. Matth.
16.19. jeg haver Helvedes og Dødens

Nøgler (1907: Dødens og Dødsrigets Nøg-
ler). Aab.1.18. Vee eder, I Lovkyndige! at
I have taget Kundskabens Nøgle fC/ir.

VI: kundskabs nøgel^; selv gaae I ikke
ind, og dem, som ville gaae ind, formene
I ået.Luc.11.52. de høre om Vise og Kloge,
som skulle have fundet Kundskabens Nø-
gel. Mynst.Betr.I.12. Dette siger den Hel-
ge, den Sanddrue, den, som haver Da-

10 vids Nøgle (Chr.VI: nøgel^, som lukker
op, og Ingen lukker til; og lukker til,

og Ingen lukker op.Aab.3.7(jf.Es.22.22).
*(han) som fat

|
Har den davidiske Nø-

gel og Skat,
I

Aabneren, ogsaa om Luk-
kelsen ene, | Saa sine Laase han raader
alene. Grundtv.SS.V.32. *Hellig-Aand 1 vor
Sorg Du slukke I . . |

Livets mide Du op-
lukke!

I

Davids-Nøgelen Du har. sms<.J.

655. Ilden gyldne nøgle, om penge, som
20 middel til at opnaa noget. Her bærer han

(o : i pengetasken) den gyldne Nøgle, hvor-
med han aabner ethvert Kammer. Hauch.
11.56. *Med Nød han fik sin Haand | Ved
Hjælp af gyldne Nøgler |

Løst ud af Slave-
hsi3LJid.Winth.HF.260. Danevirke åbnedes
med hans gyldne nøgle. ADJørg. 1.24. se

endvidere u.ll. gylden 1. 1| bruge kongens
nøgle, se I. Konge 2.2. || spec. om sted,

(især fæstning), som ved sin strategisk gun-
30 stige beliggenhed giver indehaveren kontrol

med passagen til ell. fra ell. sikrer besiddel-

sen af et vist land- ell. søterritorium. Mee-
nen, en liden, men vel befæsted Stæd, og
Nøglen til Frantzøske Flandern. Holb.Intr.
1.490. Coldinghuus (blev) befæsted til at

være en Port og Nøgel for Riget. Borre-
bye.TF.539. Spanien anseer Cuba, som
Nøglen til sine amerikanske Besiddelser.
KiøbmSyst.IIl2.142. (hansestæderne) be-

40 lejrede og erobrede Helsingborg, Øresun-
dets Nøgle. ADJørg.NH.1.257. 3.2) om hvad
der tjener til at forklare noget, hjælper til

at forstaa noget (dunkelt ell. ukendt); (hjælp
til) forklaring; vejledning; løsning.
en Nøgel til at forstaae de første Kirke-
Fædre. Holb.Kh.l88. de fattedes den for-

nødne Nøgle til denne Hemmelighed. Ea/ift.

Tilsk.1798.665. den levende Nøgel til den
Old-Nordiske Literatur er det Islandske

50 Sprog. Grundtv.Myth.24. først i dette Øje-
blik nar (jeg) faaet Nøglen til Intrigen.

Bøgh.III.69. Maria spørger efter Nøglen
til Rizzios . . KsLrakter.Brandes.III.375.
Navnet Nerthus er af den ældgamle, korte
Slags, og Nutidssproget har mistet Nøg-
len til dets Tydning. GSchutte.HH.132.

j|

om særligt udarbejdede fortegnelser ell. vej-

ledninger til forstaaelse af noget; nu især

om hvad der giver forklaringen paa forkor-
60 teiser, kodeskrift olgn., ell. om hvad der leder

en frem til en søgt oplysning, til bestemmelse

af noget ubekendt olgn. Man regner 2 slags

saadanne Chiffres; een af en simpel Nø-
gel, efterdi man derudi betiener sig af

een og den samme Figur, for at betyde
den samme Bogstav: en anden af en dob-
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belt Nøgel, hvorudi man maa forandre Al-

phabet ved hver Linie, eller ved hvert
Orå. Holb.Ep.II.358. Derpaa meddeles en
Nøgel og Forklaring paa den Afridsning,

af Øen Uveen. LTid.1746.791. (forfatterne)

have . . i Fortalen hosføyet en Nøgel, be-

staaende af adskillige Regler, som vise,

hvorledes de fremmede Ord . . rigtigen

uåtsi\es.sm8t.l748.689. Nøglerne til Slægts-

bestemmelser indenfor en Del større Fami-
lier. Rostr.Flora.^^(1925).iiL Nøgle til Tele-

ion-HsiSinåhogen. (bogtitel.1906). || om for-

tegnelse ell. angivelse af de personer, som der

formentlig er hentydet til i en (nøgle)roman.

„Har De læst „Vivian Gray?«" — „Vi er

allesammen i den, det er vist." — „Jeg
sendte imorges Bud efter en Nøgle til

den." Brandes.IX.316. Sal.XIII.769.

4) (jf. Alt-, Baryton-, Bas-, Diskant-, F-
(u. F3j, Nodenøgle^ J^ tegn (dannet af
bogstaverne Cell.F ell. G), der anbringes
foran paa en af linierne i nodesyste-
met og ved at betegne de paa vedk. linie an-
bragte noder som henholdsvis c, f ell. g an-
giver tonehøjden af samtlige paa systemet

anbragte nodetegn. Moth.N121. MusikL.
(1801).174. J)e (i det kgl. kantoris stemme-
bøger fra 1541) anvendte Nøgler er i faa
Tilfælde G-Nøglen, oftest C-Nøglen an-
bragt paa 1., 2., 3. eller 4. Linie, F-Nøglen
anbragt paa 3., 4. eller 5. Linie og ende-
lig Gamma-Nøglen anbragt paa 3. Linie
i et enkelt Tilfælde. AarbMusik.l92S. 33.

Som bevægelig Nøgle (o: nøgle, der ikke

altid anbringes paa en bestemt linie) er kun
C-Nøglen bleven stsLSLenåe.HFanumB.ML.
370. ^ {vel efter eng.ls.ey; si.) billedl, om
hvad der angiver en grundstemning olgn.

He has no caste, ytrer han om Mowgli,
og det er Nøglen hvori Junglebogen som
Digterværk er stemt. JVJens.RK.88. et
primitivt ejendommeligt Træk som er fæl-
les for alle mongolske eller mongoloide
Folk, en særlig Nøgle hvori deres Nerve-
system er stemt. sa.A.II.14.

5) om hvad der i udseende ell. m.h.t.
funktion har lighed med en nøgle (1).

5.1) benævnelse paa forsk, genstande, hvormed
noget aabnes ell. lukkes, drejes, vindes op olgn.;

kun de vigtigste anv. er nævnt ndf.\\redskab til

at gribe om en (sædvanlig fire- ell. sekskantet)
møtrik, tap olgn. for dermed at dreje den og
derved spænde ell. løsne skruen, aabne ell.

lukke en hane, vinde et urværk olgn. op ell.

stille det, sætte en mekanisme i funktion ell.

standse den, olgn. (jf. Køre-, Skrue-, Start-,
Stemmenøgle osv.). VSO. D&B. et „Bræn-
devinsanker" med „Brændevinshane" og
dertil hørende „^øgle''.FrGrundtv.LK.234.
Nøgle til Startning af Automobil. Po/tfiE.
KosterbV^l9l924.3.sp.l. om skruenøgle: Sa-
deltaske (paa en cykel), indeh. Nøgle og
Smørekande, smst. Kosterbl. ^Ve 1923. 2.sp.2.
om urnøgle: Moth.N121. Uhret trækkes op,
ved at Nøglen stikkes paa Optræksfiir-
kanten. GFUrsin. Uhre. (1843).28. Lorden

saa paa sit Ur; jeg laante hans Nøgle, o
stillede mit efter h&ns. Drachm. SS. 33.
(smed.) den løse stang, der gaar gennem øjet

af en spindel paa en skruestik, og hvormed
skruestikken spændes. Moth.N121. VSO.
D&H.

II ^ arm, hvormed et slippeapparat
drejes. Bardenfl.Søm.I.117. \\ (fagl.) om hver

af de to ringformede opstandere paa ryg-
stykket af en hests sele, gennem hvilke li-

10 neme (tømmerne) føres; linenøgle. MøllH.
V.171. Enspændersele, sort, blanke Nøg-
ler, brune Liner. PolitiE.Ko8terbl.^U1924.2.

sp.2.
II

(telegr.) apparat, hvormed man slut-

ter og afbryder en elektrisk strøm og derved
telegraferer; telegrafnøgle; ogs. om ladnings-
nøgle. OpfB.UII.430. Buchh.UH.54. mag-
netisk nøgle, se magnetisk l.i.

||
(tandl.)

gammeldags redskab til tandudtrækning; tand-
nøgle. Den engelske Nøgle bruges mest

20 af alle Tandinstrumenter, fordi dens Ap-
Slication er let, og den sjeldent slipper
en fattede Tdinå. JournalMedChir.lv.5.

\\

(med^ redskab til vending af øjelaaget. Ki-
rurgInstr.Till.1.25. || redskab, hvormed kon-
servesdaaser aabnes, idet blikket rulles op om
det. 5.2) (nu næppe br.) om slutsten i hvæl-
ving. Regenten var det almindelige For-
bindelses-Middel imellem disse adskilte
Embedsmænd. Monarken giorde her den

30 samme Nytte, som Nøglen eller den øver-
ste Steen i Hvelvingen: denne binder det
Heele tilsammen. Schytte.IR.II.25. 5.3) (sj.)

d. s. s. Nøgleben 1. *Hiin i Skuldren et Hug
han gav med sit mægtige Glavind,

|
Oppe

ved l!^øglen.Wilst.n.V.v.l47. 5.4) ^ i(dial.)

navne paa^ kodriver. Primula officinalis &
elatior (hvis blomster kan minde om nøgler

(1); jf. Himmerigsnøgler samt u. Nøgle-
baand, -blomstj. kirkens nøgler.jrt*sc/i.

<o 184(Thy). Maries nøgler, se Marie 2.

(nu næppe br.:) St. Peders nøgel. Moth.
B50.

IL Xag^le, et. ['nmilal (nu kun dial. (jy.)
Nøgel. Robinson.1.34. Nogel, en, et. Aakj.
SV.VIII.72. Feilb.). flt. -r. {ænyd. (garn)-
nygle, nøgle, nøggel, sv. dial, no. dial. nyk-
la; sideform til oldn. hnykillf hævelse, knude;

jf. I. Nøgle, IH. nøgle)
1) rundagtigt, ofte kugleformigt lege-

sp me af sammenvundet garn, iraad olgn.

Et negle garn, tT2i.Moth.N124. vinde på
nSgle. smst. tag mig det Nøgle blaa Silke.

Skuesp.VI.3. Alle fire Ydigge i hendes
Dagligstue vare behængte med fint spun-
det Hørgarn i Nøgler og ^et.Ing.EF.V.
21. Saa, nu er Garnet i Urede I . . Det er
bedst, jeg vinder det op til Nøgle. CK
Molb.Amb.71. et stort Nøgle Hysing-Reb.
JakKnu.G.220. || billedl. ell. i sammeruignin-

60 ger. VSO. Geniet er som et sammenrullet
Nøgle; uopløseligt og forviklet som det
viser sig, er det dog i sin indre Sammen-
hæng uadskilleligt ét. Brandes.II.lOl. Den
filosofisk anlagte Iagttager vilde give sig
til at undersøge Aarsagernes sammenvik-
lede "^øgle. smst.III.360. Lad mig endnu
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en Gang — og den sidste — trevle det
hele Nøgle op for Dig (o: udrede mine
vanskeligheder). DrachmJBF.184. m. henblik

paa den skik at vinde en gave ind i et garn-
nøgle, saa den først kommer frem, naar nøg-
let er viklet helt op (fx. benyttet til strikke-

arbejde olgn.; jf.NøgtebTev) : Einars eneste
Livsbrod var de Fremskridt, han mente
at gøre i Forstand; saa længe Nøglet ikke
var vundet helt op, var der endnu Haab
om at finde noget tilsidst i Midten. J7
Jens.EE.86.\\ talem.: have et nøgle un-
der sædet, i røven olgn., (dial.) sidde

uroligt. Moth.N12é. YSO. Feilb. OrdbS.
(sjælL). vinde op paa det store nøgle
med en, (nu næppe or.) udsætte, men skærpe
straffen. Moth.N125. YSO. løbe om, tril-
le af som et (galt) nøgle, (nu næppe
br.) være i stadig bevægelse. Moth.Tl72.
VSO.

II
trille nøgle, en leg, d. s. s. trille

hjul (se u. Hjul 4.2;. BjLegeb.66.
2) om hvad der % udseende ligner et nøgle.

2.1) i al alm. om hvad der udgør en sam-
menviklet ell. sammenfiltret klump.
*heele store Nøgler

|
Af giftige Fiirbe-

ner, Tudser, Øgler. Bagges.i.321. (hunden)
drejede sig nogle Gange om sin egen
Axe, og lagde sig sammenrullet i et Nøgle
foran Børen.Drachm.STL.118. 1 Nøgle trille

(kattekillingerne) ned ad Høien. FUuron.K.
61. 2.2) (anat.) d. s. s. Karnøgle. HKrabbe.
HestensAnatomi.(188o).248. Panum.615. 2.3)

(bot.) kvastformet blomsterstand med
tætsiddende, meget kortstilkede og smaa blom-
ster ( Glomerulus). Lange.Flora.xLvi. Landm
B.IIL37.

III. nøgle, V. ['ncoila] -ede. {sv. og no.

dial nykla ; ajl. af II. Nøgle ; uden for fagl.

spr. nu vist kun (sj.) i forb. nøgle op) vinde
(garn, traad) i nøgle; spec.Jfagl.): frem-
stille nøgler v. hj. af en nøglemaskine. Moth.
N125. VSO. OrdbS. \\ i forb. m. adv.: nøgle
af, vinde (garnet, traaden) af et nøgle. Moth.
N125. VSO. nøgle op, vinde i nøgle ell.

paa et nøgle. Moth.N125. *Min Tancke
|

Er kun, af min gamle Teen
|
At af-haspe

nogle Traade,
I Og dem nøgle op paa ny.

Sort.Poet.)(4 V. VSO. ogs.: vinde til ende, saa
alt garnet er kommetpaa nøglet, smst. nøgle
sammen, samle i nøgle. Moth.N125. VSO.
nøgle Garn sammen. MO.
STøgle-, i ssgr. (nu ikke i rigsspr. Nøgel-.

Moth.N122). især til I. Nøgle 1. f -aare,
en. {ty. schliisselader) d. s. s. Nøglebens-
pulsaare. KSelskNyeSkr.11.97. -aKis, et.

1) {sv. nyckelax; nu kun dial.) d. s. s. -kam.
vAph.(1759). OrdbS.(bornh.l 2) [II.2.3] %
(nu næppe br.) hundegræs, Dadylis L. (hvis

blomster er samlede i nøgleformede knipper).

Viborg.Pl.(1793).26. VSO. -baand, et. 07-
-ring; nu især dial.) baand, hvormed nøgler

bindes sammen til et knippe (ell. hvori en
nøgle bæres. JPJac.II.62). Moth.N122. VSO.
Feilb.

II
vor frues nøglebaand, se Frue

1.2. -ben, et. 1) {jf.ty. schliisselbein; efter

lat. clavicula, af clavis, nøgle; navnet paa

grund af benets lighed med en nøgle af den
form, som i oldtiden brugtes i middelhavs-
landene; jf. I. Nøgle 6.2, Kraveben, Kølle-
ben 1; anat.) knogle, der forbinder bryst-

benet med skulderbladet (Clavicula). vÅph.
(1759).Saxtorph.FV.178.Anat.(1840).I.204.
BMøll.DyL.1.3. || hertil ssgr. som Nøglebens-
brud, -muskel, -pulsaare (0: Arteria subcla-

via (j/. Nøgleaarej. Anat.(1840).L564. Pa-
10 num.36) o/f. 2) (slagt., kog.) hoftebenet af

svin (med paasiddende kød), -bid, et. (jf.
Sømbid

; foræld.) om en skik ved en smede-
svends optagelse i lavet, bestaaende i at han
skulde bide i („bide kammen af) en (sølv)-

nøgle. CNyrop.Haandv.70ff. Sal:'XXn.663.
-blik, et. (især fagl.) nøgleskilt (1) af blik.

SalXI.299. -blomst, en ell. et (Schaldem.
HB.IL244). ('Nøgel-, Nøgleblomster, et.Mo^.
N122. vAph.(1772).lIl. Nøgleblom. JTmsc/i.

20 184. VSO. jf. no. dial. nykleblom;. (jf. I.

Nøgle 5.4; nu næppe br.) ^ kodriver. Primula
officinalis & elatior. Mayblomster, og gule
Nøglehlomster.Birch.I1.36.FolkLægem.III.
79. jf.: Primula acaulis, stængelløst Nøgle-
hlomst.Schaldem.HB.II.244. -blomstret,
adj. (bot.) hvis blomster danner nøgler (II.

2.3); i plantenavne som nøgleblomstret
skræppe, d. s. s. Nøgleskræppe. SaVXXI.
674. -bombe, en. (jf. -bøsse ; 1. br.) drenge-
legetøj bestaaende af en hulnøgle, der fyldes
med en sats (i nøglens ring er bundet en
ejlgarnssnor, hvis anden ende er fastgjort

om et søm, der med spidsen stikkes ind i

nøglens rør; ved saa at tage i snorens bugt

og støde sømmets hoved haardt imod en mur
olgn. bringer man satsen til at eksplodere).

OrdbS.(Kbh.). -brev, et. [II.l] (sj.) sam-
menviklet papir med noget skrevet, hvorom
en traad er viklet til et nøgle, saa at det

40 ikke kan læses, før traaden er opbrugt (jf. u.

II. Nøgle sp.269^). CollO. -bræt, et. bræt,

forsynet med kroge til at hænge nøgler op
paa (jf. -rækkej. Bang.S.109. Haandv.138.

t -bne, en. d. s. s. -ring 2. Moth.N122.
VSO. -bnndt, et. d. s. s. -knippe. vAph.
(1759). Skuesp.IIIl.96. Dernæst |

Aflaa-
sed' jeg omhyggeligt hans Gjemmer | Og
Husets Dør. Men Nøglebundtet kasted'

|

Jeg i Kan&len. Hrz.XVI.63. -bælte, et.

50 (foræld.) bælte, hvori husmoderen havde sit

nøgleknippe. Moth.N122. MO. -bærer, en.

{ænyd. d. s.; foræld., sj.) person, som havde
nøglerne til og opsynet med et hus og dets

gemmer. Legenden (fortæller), at St. Peder
er Portner ved Himmeriges Port, „den
højeste 'i!iøgle\idirer"'.AarbSorø.1916.10. som
gengivelse af lat. claviger, tilnavn til Ja-
nus: ITJensen écMGoldschmidt.Lat.-da.Ord-
bog.(1881).120. -basse, en. legetøjsskyde-

60 vaaben, fremstillet af en stor hulnøgle, hvis

rør forsynes med fænghul, og som lades med
krudt; ogs. d. s. s. -bombe, (politimesteren)

skal og tilse e, at ingen ryggesløse Folk
eller unge Drenge omgaaes med Raquet-
ter. Sværmere, Nøglebøsser eller andet,

hvoraf Ulykke er at befrygte. Forordn. ^^/lO'
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1701.IL3.§4. Misse taabelige Piger,
|
Hvem

Knaldet af en Nøglebøsse skrækker. Oehl.

T.216. ZakNiels. Forts, -dannet, part.

adj. [II] spec. (hot., nu næppe hr.) d. 8. 8.

-formet. Nøgledannet Ax. Træearter.(1799).

332. Ere alle Straaler i Smaaskjærmene
lige lange men meget korte, kaldes Smaa-
skjærmene nøgledannede. Drejer.BotTerm.
58. -embede, et. (jf. I. Nø^le 2.2 samt
Nøgle-magt, -ret; teoi.) det at indehave (og

udøve) nøglemagten. Sal.XIII.769. -fil, en.

(smed.) fil, hvormed nøgler tildannes. PolitiE.

KosterbUyiil923.3.8p.l. -formet, adj.

spec. (jf. -dannet samt II. Nøgle 2.8; bot.) om
blomsterstand: som har lighed med et nøgle

(Glomeratus). Lange. Flora.XL ri. -garn,
et. [II] (Ealk.V.431). især i udtr. vinde
nøglegarn, som navn paa en sangleg.

Ho8tr.ML.108. Vinde Nøglegarn. Denne
Leg er kun for mindre Børn. Man dan-
ner en Kreds og gaar rundt, medens man
synger: „Vinde, vinde Nøglegarn, | saa
fint, saa fint som Rendegarn (osv.)\'*Legeb.

I.C.9. STvermose Thyregod. DanmarksSang-
lege.(1931).345ff. -gemmer, en. (nu næppe
br.) person, som har nøglerne til byporte olgn.

i forvaring. vAph.(1764). VSO.MO. -hank,
en. (jf. Hank 4; nu ikke i rigsspr.) d. s. s.

-knippe. S&B. jf. I. Nøgle 2.2: *0m Præten-
dentens Haab og Pavens Nøgle-Hanke,

I

Den klække Engelskmand, nok giør sig
lige Tanke. Prahl.ST.III.16. -harpe, en.
{sv. nyckelharpa; jf. 1. Nøgle 5.i) ^ ældre,

primitivt strygeinstrument, hvis strenge for-
kortes ved hjælp af et paa halsen anbragt
klaviatur. OpfB.''111.513. SaUXVIlI.352.
-hul, et. 1) hul, hvorigennem nøglen stikkes

i laasen (og som ved dørlaase, der kan laa-
ses fra begge sider, gaar helt gennem døren).
Moth.Nl22. Er det nødvendigt at have
Døre i Væggen, bør de være dobbelte,
slutte godt i Falsen og være saa lufttætte,
tunge og stive som muligt; Nøglehuller
uden Dæksler bør ikke forekomme. Swen-
son.B.IL229. || ofte i udtr. for, at nøgle-
hullet i en dør benyttes til at kikke igennem
(for at spejde), til at lytte ved olgn. „hvor-
ledes blir man fremsyned?" — „Man kand
blive det paa mange Maader, i sær naar
man kiiger mellem et Nøgel-HuU paa en
Kircke Bør."" Holb.UHH.I.4(jf. Thiele.III.
161). (jeg er) en Karl, som udi Kierlig-
hedssager . . slet ingen fordervet Smag
har, og som Dine Yndigheder allerede
igiennem Nøglehullet har gjort til Din
S[ave.Skuesp.TII2.7. „Heisa, Hr. Lieute-
nantl" raabte Skomagerdrengen ind ad
Nøglehullet, „jeg skal hilse fra min Me-
ster, at her er deres Regning." Bagger.I.
34. Stundum lagde Tjeneren Øret til Nøgle-
hullet. Han hørte tydelig, at hans Herre
for om i VæTelset.Schand.IF.122. 2) (fagl.)
hulheden i piben paa en hulnøgle. Moth.N122.
D&R. 3) (fagl.) til I. Nøgle 5, fx. om de
huller i et hestekøredækken, hvorigennem nøg-
lerne paa vandkappen gaar. OrdbS. -in-

dnfiitri, en. [1.8] (fagl.). de saakaldte
„Nøgle-Industrier" (Industrier af en saa
overordentlig Vigtighed for den nationale
Sikkerhed og den økonomiske Fremgang
overhovedet, at de for enhver Pris burde
opretholdes indenfor Landets Grænser).
Til8k.l921.1.123. Bygningsindustrien er en
„Nøgleindustri**, der giver Beskæftigelse
paa mange andre Omraader. Da^iV^iy/i.Vii

10 1932.10.sp.4. -kam, en. (jf. -aks 1, -skæg^
fremspringende del af en nøgle, der er til-

passet til laasens mekanisme og udløser denne,

naar nøglen drejes rundt i laasen. Moth.N122.
OpfB.m.190. -knap, en. [I.6.1] (teUgr.)

knap (II.3.2), ved hjælp af hvilken ved et

lokalbord en telegrafnøgle kan sættes i for-
bindelse med et vilkaarligt snørepars højre

ell. venstre snøre. TelegrTeief.149. -knippe,
et. (jf. -bundt, -hankj flere med et haand ell.

20 (især) paa en ring samlede nøgler. Oehl.NG.
291. Billedet paa den huusmoderlige Virk-
somhed og Værdighed var Nøgleknippet,
som Manden overrakte sin Rustra. Allen.

E:aandb.26. Breum.HH.12. -kop, en. [II.l]

(jf.-kuTv2; haandarb.) lille skaal, hvoriet
garnnøgle anbringes ved hækle- ell. strikke-

arbejde. Haandgern.307. -krog, en. 1)

(sj.) krog til at hænge nøglehiippet paa (ved
bæltet). Kaper. 2) [II.l] (dial.) S-formet krog

30 (til at fastgøre i bæltet), hvorpaa garnnøglet
sættes fast ved strikning. SvGrundtv. Feilb.

OrdbS.(Falster), -knrv, en. 1) (nul.br.)
kurv til (husets) nøgler. CBernh.IX.199.
Hrz.V.282. CMøll.PF.449. 2)[ll] (jf.-kop;
haandarb., 1. br.) kurv til garnnøgler. S&B.
3) (nu næppe br.) ^ evighedsblomst, Gnapha-
liumL. (hvis kurve ofte er samlede i nøgler
(II. 2.3)j. Drejer.FloraExcursoriaHafniensis.
(1838). 265. Skoleprogr. (Aarhuus Realskole.

40 1841.61). -kvinde, en. {ænyd. d. s.; jf.
-pige; arkais.) kvindeligt tyende, som har
husets nøgler; husbestyrerinde. *Travlt blev
i Fadebuur og Stegerset,

| Og Nøgleqvin-
den slæbte. Søtoft.KH.6 7. *Hun føder Jer
op, det hoffærdige Skarn, | Til Nøgle-
qvinde, som fattig Mands Barn. Hr^;. 77.
14. *Den, som var din Nøglekvinde,

|

nu for dig som Frue stsLSLer. Becke.PD.6.
-kæde, en. kæde, hvorpaa nøgler samles.

50 vAph.(1759). Buchh.SP.73. -laas, en.

(fagl.) laas, der aabnes (og lukkes) med
nøgle. OpfB.UV3.161. Haandkoffert . .

2 Smæklaase ved Enderne, 1 Nøglelaas
paa Midten. PolitiE.KosterbU^hl925.4.sp.l.
-magt, en. 1) (jf. I. Nøgle 2.2, Nøgle-
embede, -ret; teol.) magt, der grunder sig

paa herrens ord til Peter i Matth.16.19 (if.

katolsk opfattelse en hos gejstligheden, spec.

paven, beroende magt til at give ell. nægte
60 syndsforladelse; jf.'Binåe-i'LQseiiøgle). Kir-
ken aabner og lukker Himlen for Menne-
skene; den har Nøglemagten (potestas cla-

vium). KrErsl.Oversigt o.MiddelalderensHist.
11.(1893). 103. Jørg.DB.171. Sal.'XVIII.
352. 2) 07. L Nøgle 3, Nøgleparti; l.br.)

magtstilling, der gør udslaget. Denne 26. Ok-
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tober tilbagegav . . Centrum dets klas-

siske Nøglemagt i tysk Politik. /)a^iV?/ /i.

Viil932.11.sp.2. -maskine, en. (til II.

Nøgle 1 ell. III. nøgle; fagl.) maskine, hvor-

med garn vindes i nøgler. Foi.^U19S3.20.8pA.
-ord, et. (jf. I. Nøgle 8; faal.) ord, der
giver adgang til noget; stikord; løsen; ogs.

om ord, der er nøgle (1.3.2) til kode, lønskrift.

der gives (ved udlejning af en boks) mundt-
lig et Nøgleord, og Ingen tilstedes Ad-
gang, som ikke kan opgive dette. Pnva<-
banken i Kbh. Bestemmelser for Udlejning af
Boxer. (1 905).2. Arup. (Hist Tidsskr. 9R. II.

95). et Frimurersprog, der som et Nøgle-
ord lukkede ind og ud af Fartiet. EÉen-
richs.MF.I.214. jf.: den . . engelske Tu-
rist . . var ekscentrisk — et andet Nøgle-
ord som var i Brug paa Kontinentet naar
man talte om Englændere. JVJens. ET.
10. -parti, et. [I.3.i] 07- -magt 2; 1. br.)

parti, hvis stilling gør udslaget. BerlTid.''/ii

1932.M.l. -pen|»;e, pi. (foræld.) foræring,
.som efter vedtægt ved huskøb gaves af købe-
ren til sælgerens kone ved nøglernes over-
levering. VSO. MO. -pibe, en. (jf. -rør 1

;

især fagl.) den hule, rørformede del af en
hulnøgle. Moth.N122. VSO. MO. Døden
smed to plumpe, forgyldte Nøgler paa
Bordet — „her er de, lidt klodset Klein-
smedearbejde — store, tomme Nøglepiber,
bestemt til store Laastapper." SMich.Dø.2é.
-pige, en. {ænyd.d.s.; foræld.) (yngre, ugift)
nøglekvinde. Moth.N122. MO. f -pind, en.
[II.l] pind til at vinde garn paa; vindepind.
vAph.(1759).VSO. -portræt, et. [1.3.2]

(jf. -roman, -skuespil, -stykke; sj.) litte-

rært portræt efter levende model. Kehler.KK.
115. -pose, en. (jf.-ipung; nu l.br.) lille

tøjpose til nøgler. Frøken M. (traadte) ham
i Møde med en lille sirlig broderet Nøgle-
pose . . „Værsgod, det er Portnøglen."
HomoS.GL.105. -pnng, en. (jf. -posej en
slags etui, hvori man har sine nøgler (i lom-
men), forretningskatalog.(1931). -pnnkt,
et. [1.3.1] ^ punkt, der er af afgørende be-

tydning ved militære operationer (jf. -stil-

lingj. MilConv.VI.588. Hvor Nøglepunktet
i det lille Danmarks vanskelige Nevtra-
litets- og Selvforsvar en Gang i Fremtiden
vil komme til at ligge, kan næppe nogen
forudsige nu. Pol.'^V81919.2.sp.6. -ret, en.

(jf. I. Nøgle 2.2 samt Nøgle-embede, -magt;
teol). Geistlighedens saakaldte Nøgleret
— Retten til at løse og binde i Himlen og
paa Jorden. FalM.IL.I.220. -ring, en. 1)

oplukkelig rinq, hvorpaa nøgler samles til et

knippe. Moth.N123. VSO. MO. SMich.Dø.23.
2) (jf. -bue

; fagl.) den øverste ringformede
del af en nøgle, der tjener som haandtag, naar
nøglen drejes i laasen, og ved hjælp af hvil-

ken nøgler samles i knippe. vAph.(1772).III.
TeknMarO. -roman 9 en. [1.3.2] roman,
som er fuld af hentydninger til ell. karakter-
billeder af bestemte personligheder (der vel

optræder med andre navne, men forholdsvis
let lader sig bestemme), og hvortil der altsaa

kan gives en nøgle o : en angivelse af de per-
soner, til hvilke der er hentydet (jf. -portræt,
-skuespil, -stykke;. VortLand.^^kl906.1.sp.6.
Scharling.Liv8minder.(1919). 120. - rnnd,
adj. [II] (nu næppe br.) rund som et garn-
nøgle; kuglerund. VSO. MO. -række, en.

(jf. -bræt; fagl.) bræt med kroge olgn. til

anbringelse af (skrue)nøgler. Scheller.MarO.
TeknMarO. -ror, et. (fagl.) \) d.s. s. -pibe.

10 Moth.N123. VSO. TeknMarO. 2) et i nøgle-

hullet anbragt (ofte paa laaseblikket fast-

nittet) metalstykke, der fungerer som styre-

rør for nøglen. OpfB.^VIL193.Værkt.72.
-skab, et. (nu næppe br.) lille hængeskab,
hvori nøgler gemtes. Moth.N123. VSO. MO.
-skaft, et. (fagl.) den stangformede del

af en nøgle. TeknMarO. OpfB.nV3.162.
-skilt, et. (især fagl.) 1) (jf. -blik, -skjold;
(metal)plade, der omgiver et nøglehul. MO.

20 Qnudtzm.Husb.242. smaa, sirlige Nøgle-
skilte af Perlemoder. Jør^.YD.^a 2) lille

(metal)skilt til at fastgøre i nøglens ring med
angivelse af, hvortil nøglen hører, -skjold,
et. (I br.) d. s. s. -skilt 1. Jørg.BM.ll.
Lauesen.S.179. -skræppe, en. [II.2.8] ^
nøgleblomstret skræp2Je, Rumex conglomeratus
Murr. Rostr.Flora.^^ (1925). 136. -skue-
spil, et. [I.3.2] (jf. -stykke samt -portræt,
-roman; 1. br.) skuespil med bestemte per-

3Xi sonlige modeller. DagNyh.'^^liil932.4.sp.6.
-skæg, et. {ty. schliissélbart; nu sj.) d. s. s.

-kam. Moth.N123. f -smed, en. {ænyd.
d. s.) laasesmed. VSO. MO. -soldat, en.

[I.2.2] (hist.) soldat under det pavelige vaa-
ben (St. Peders nøgler); soldat i kirkestaten.

ved sin Hjemkomst fordrev (kejser Fre-
derik II) uden Vanskelighed de pave-
lige Nøglesoldater fra sine Lande. KrErsl.
Oversigt 0. Middelaldere7isHist. II. (1893). 96.

40 -sprog, et. [I.3.2] (sj.) kode (II.2). I alle

intrikate Tilfælde skriver, telegraferer og
telefonerer man aldrig uden forud at have
aftalt et dækkende ^øglesprog. Holstein.

Ts.117. -stilling, en. [L3.i] (jf. -punkt;
^ militær stilling, der er af afgørende be-

tydning for beherskelsen af et vist territo-

rium. Shanhaikwan er en Nøglestilling

paa Vejen ned mod det egentlige Kina.
DagNyh.^/il933.7.sp.l. -stykke, et. [1.3.2]

50 (sj.) d.s. s. -skuespil. NatTid.^hl905.M.3.
sp.2. t -soger, en. [I.3.2] {jf. ty. schliis-

selsucher) person, der altid søger at efter-

forske og forklare alle mulige hemmeligheder
og forhold. Man kand ansee de mistænke-
lige Folk og Nøglesøgere, som et slags

Cabbalister, der ved daarlige og arbitraire

Forklaringer kand giøre af et Ord hvad
de ville. Holb.MTkr.66.

I. noglet, adj. ['ncnilaf] {til I. Nøgle 2.i;

60,//". benøglet; sj.) dekoreret med kammer-
herrenøgle. *jeg saae en nøgleå Herre

j

Giøre ret en Spidsbub-Streg. TBruun.Ss.24.
IL noglet, adj. ["ncoilaf] {til II. Nøgle

(2.3); nu næppe br., jf.: „Botanisk Tillægs-

ord." VSO) af form som et nøgle; i

plantenavne som nøglet vandhaar, 2(

XV. Rentrykt »8/,^ 1933 18
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algeplanten Cladophora glomerata (L.), hvis

grene i spidsen udvikler smaa, tætte gren-

knipper. Vihorg.Pl(1793).252.
Xegle-tang:, en. (jf. u. I. Nøgle 5.i;

tandl.) instrument, der er en kombination af
tandtang og tandnøgle, og som anvendes til

udtrækning af kindtænder. SaUXYIII.352.
-vis, adv. [II] (nu næppe hr.) i nøgler;

nøgle for nøgle. Moth.Nl25. Islætten laae

nøgleviis færdig o: opvunden i Nøgler, lo

TSO. Hun tæller det nøgleviis. smst. MO.
nagiie, v. ['nmina, 'nø()qn8] -ede. {afl.

af nøgen; nu sj.) gøre nøgen; blotte; af-
klæde. Moth.N124. refl.: négne sig.sms^.

|| overf. alle de falske Fornufts-Slutninger
(maa) nøgnes fra det Oratoriske Smykke,
som forblinder Tilskuernes Øjne.Eilsch.
PhilBrev.lél. (kristendommen har) for de
allerfleste af sine Tilhængere . . nøgnet
Gudebilledet ganske for Natur og gjort 20

Guds Aand til en 'PQison.YilhAnd.AD.205.
hvor Menneskelivet saaledes nøgnes til

den rene Vilje, der fryser Dionysos, sa.

BT.260. naar Tankerne nøgnes fra Orde-
nes Glans. DÆH.
nøjB^tern, adj. ['nøgdarn] (tidligere ogs.

skrevet nygtern. Blich. (1920).XXX. 230.
Heib.Pros.lI.437. CBernh.V.170. nøktern.

Kierk.VI.380. nyktern. Tode.(Iris.l791.I.

259). Erz.III.6. Aarestr.SS.11.142. Rowel. 30

Br.499. nykteren. Skuesp.VIIL493. — sj.

(vel efter sv. nykter^ nøgter. SophClauss.
Meroica.(1925).40 (cv) Rygter)^, intk. og adv.

-t ell. (nu sj. i skriftspr.) d. s. ("nøgtern
KsLlyekiøå.JCLange.B.245.NatTid.'V9l918.
M.3.sp.l) {i da. først kendt fra slutn. af
18. aarh. (og endnu ikke optaget i vAph.s
ordbøger, VSO. og MO.); laant fra ty. niich-
tern; jf. sv. nykter, f nycter, nychtern,
nocter, fra mnt. nuchtern(e), holl. nuch- 40

ter(en); vist af lat. noctnrnus, natlig (intk.

nocturnum om den første klostergudstjeneste

om morgenen); jf. Nocturne)
1) som ikke nylig har spist ell. druk-

ket noget; især: som ikke har nydtnoget
efter at være staaet op om morgenen;
fastende, (soldaterne) laae alle adspredte
i Grøvterne og paa Jorden . . hvor man
sagde, de havde lagt Natten over af Man-
gel paa tilstrækkelige Qvarterer, og nyg- 50

tern, forsaavidt deres egen Madpose var
udtømt, af Mangel paa Proviant ved Lei-
ren og hos Beboerne. Agre.RK.13. *Ingen
Lama i Græsset ernærer sit diende Af-
kom,

I
Mere tro, end min Viv ammer sin

nykterne kil. Aarestr.SS.II.142. *Så blev
i Samling spist og drukket.

| Hver Mund-
fuld kostede ham Strid.

| Men nøgtern
trængte han til Føde. Blaum.StS.70.

|| nu
næsten kun (fagl.) i forb. nøgtern kalv, 60

kalv, som endnu ikke har indtaget næring
efter fødselen; nyfødt kalv; spædekalv. Man-
gor.Syltebog.S1863).144. D&E. Fe.ilb. nøg-
terntkalvekød, spædekalvekød. JCLange.
B.245. ISuhr.Mad.''>(1923).53.

2) (nu 1. br. i rigsspr.) som ikke er paa-

virket af alkoholnydelse ; ædru. Det kan jeg
ikke begribe, og jeg er dog ganske nyk-
teren. Skuesp.VlIl.493. Jeg vilde vistnok
have havt en saadan Fornemmelse og-
saa i ganske nøgtern Tilstand; men nu
havde en fortræffelig Vin virket paa mit
Sind. Qoldschm.Y1.210. SophClauss.Heroica.
(1925).40. Feilb. m. ordspil paa bet. 1: „Jeg
skulde næsten troe, at du alt har seet
temmelig dybt i Flasken." — „Hør, Da-
niel, jeg vil ønske, at hver Draabe Spiri-

tus, jeg drikker, maa blive til Bly i min
Mund, om jeg ikke er saa nyktern, som
et nyfødt Barn." Hrz.III.6. Vi havde jo

ikke en Draabe Spiritus med. Se kuns
paa os, vi er saa nøgterne som Spæd-
kalve. jr7Jews.Si^.li 7.

3) CP som er præget af besindighed, maade-
hold. 3.1) om person ell. noget subjektivt: som
er præget af rolig dømmekraft, uden liden-

skab ell. svulst; forstandspræget; ædrue-
lig; uromantisk, den nuværende Tid
med dens nygterne Forsagen af det Ene-
ste, som det i sidste Instans kommer an
paa. Heib.Pros.II.437. en nøktern Philo-
sophus, en Assistentshuus-Forvalter, eller

hvilken anden Forstands -Repræsentant
man vilde hruge.Kierk.YI.380. jeg har
været nøgtern og jaget Poesi og Drømme
paa Døren. Goldschm.Chol.33. at blive ved
Jorden og saa nøgternt som mulig stræbe
at bedømme Virkeligheden. sa.BlS.III.83.

Efter den danske nøgterne Smag kunde
man maaske finde (den svenske gæstfrihed)
maniereret i sine Ytringer. Schand.0.II.112.
han havde en rolig og nøgtern . . Frem-
stillingsform. DagNyh.^hl906.1.sp.5. m.ord-
spil paa bet. 1: „Du er vistnok fastende
idag; for din Historie er endnu ganske
nygtern." „Ah I der skal snart komme Saft
og Kraft i den.** Blich. (1920).XXX.230.
3.2) om (objektive) ting ell. forhold: som vir-
ker sobert, er uden romantik; ædrue-
lig; prosaisk. Dagslyset kommer nøg-
ternt dæmpende ovenpaa en . . Gildes-
aften. Goldschm.Y1.143. Gaardene var . .

byggede af samme Slags nøgterne gule
Sten. Pont.FL.159. jeg sagde dem den nøg-
terne Ssindhed. HomoS.Yl).15. vore regel-
mæssige og nøgterne Bogstaver. ^ar6o^
for Bogvenner.1920.138. nøgterne J)a.ta,.Hist

Tidsskr.lOR.I.501.

Xø^tern-Jhied, en. det at være nøgtern;
især: 1) (nu 1. br.) til nøgtern 2. *Afhold
dig blot fra Nygternhed,

|
Saa vil du have

Løn og Tak;
|
Thi at en Ruus til Salig-

hed
I
Gjør ingen Ting, det er kun Snak.

Aarestr.SS. Y.336. han (følte) hele Nøgtern-
hedens Ærgrelse over den i en Rus be-
gaaede Handling.S'cAan^. YY.318.jf. .Denne
Konge var gaaet bort midt i sin Sejers-
ruus; nu er Rusen ganske ovre. I Helvede
hersker der en fuldkommen Nykternhed.
Rowel.Br.290. 2) CP til nøgtern 8. *den høi-
tidelige Kulde, I Den Ro, jeg nu maa af-

fectere,
| Den skrækkelige, sletudførte,

|
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Naive ^ykteTnheå.Aare8tr.SS.111.216. Den
store Fortid vil . . forhindre de fleste Dan-
ske fra at betragte deres Samtid . . med
den fornødne Nøgternhed. Goldschm.YI.lOS.
OHans.Fil.6.
neh, interj. se III. nej.

t najag^telisen, adv. (ænyd. d. s. i

t „tilstrækkelig^') adv. til nøjagtig 2: paa
omhyggelig, nøjagtig vis. I skal holde vagt
for huset nøyagteligen (1871: for at af-

spærre ået).2Kg.ll.6(Chr.VI). Christen
Pedersen havde nøyagteligen efterfulgt

(vulgata-versionen af biblen). KSelskSkr.1.6.

najagtig^, adj. [ncoi'agdi] adv. d. s. ell. -t

ell. (t) -en (se bet. 1 slutn.), jf. nøjagteligen.
{ænyd. nøg(e)actig, nøi(g)actig, nøyafftig,
glda. nøgheafftig, sv. nojaktig; fra mnt.
noch-, nogeachtich (-aftich, -haftich), til-

strækkelig, tilfredsstillet, nøjsom, til mnt. no-
ge, se I. Nøje; bet. 2 (der ke7ides fra beg. af
17. aarh.) vel udviklet under indflydelse fra
III. nøje)

1) (nu kun m. overgang til bet. 2) til-

strækkelig; fyldestgørende, at stille . .

nøjagtig Borgen og Forsikkring. Z)L.5—

i

—7. (hun) skal . . føre nøjagtig Vidnis-
byrd, at hun imidlertid haver skikket sig
ærlig og Christelig. smst.3—16—15—1. Tal
du, som den Ældre 1 med nøiagtig Kund-
skab (Buhl: med sømmelig Indsigt^. /Sir.

32.4. Moth.N126. Kongen af Sverrig maatte
gives nøyagtig og fuldkommen Qvittantze
for det som er leveret. Slange.ChrIV.54.
Ridderne (o: under Sulla) vare rige, og
(kunde) ikke aleene . . stille nøiagtig For-
sikkring, men endog giøre FoTsk\id.Schytte.
IR.II.133.\\8omadv.:paa fyldestgørende
maade; til fulde, til Kongens Rettighed
(skal arvingerne) nøjagtigen kunne svare.
DL.3—1—5. (traktaten var) ey nøyagtigen
. . blefven holdet. Slan^e.ChrIV.1342.

2) som fuldstændig, til punkt og
prikke (og i alle enkeltheder) stemmer
med virkeligheden, sandheden, for-
billedet, opgivne maal ell. forskrifter
olgn. og paa ingen maader afviger derfra,
ikke nøjes med det omtrentlige; præ-
get af præcision, punktlighed olgn. 2.1)

især om angivelser, gengivelser, beskrivelser

ell. arbejde, fremgangsmaade olgn. Autor .

.

anfører en nøjagtig Beskrivelse over Car-
t\i2igen2i.LTid.l733.26. et correct og nøi-
agtigt Uddrag af min Betænkning. fl^ei6.

Pros.VI.425. En nøiagtig Undersøgelse,
Efterretning. VSO. i Literaturen (regerede)

den klassiske Odestil og den nøjagtige
(Brandes.E.92: exactej Videnskabelighed.
Brandes.IV.72. nøjagtig Kopi. SécB. det
Grønlandskort, vi i Øjeblikket er i Stand
til at tegne, er kun den første, raa Skitse,

som det bliver Fremtidens Sag at erstatte

med det nøjagtige Bi\\QåQ.NaturensV.1918.
428. det var ca. 500; jeg husker ikke det
nøjagtige tal

| |1 som adv. at ville nøyagtig
følge (regelen) allevegne. Høysg.AG.lTO.
jeg har læst det nøisigtigt. Kierk.VII.150.

Uhret gaar nøjagtig(t). S&B. jf. III. nøje
1.1 : (nautilens) Skiæl har til Laag en sort
rund Skal . . hvormed Sneglen indelukker
sig nøjagtigen ved den mindste Fare.
vÅph.Nath.VlI.413. (han) saa med Til-

fredshed de befippede Harer og Hjorte
springe for sig; thi disse Dyrs Trængsel
var ham et Pant paa, hvor nøjagtig Kre-
sen (o: af klappere) var sluttet. PAzZ.i.500.

10
II
som adverbiel bestemmelse til en flg. angi-

velse. Festskr.Feilb.62. indfinde sig nøjag-
tigt Kl. 12. D&H. if.: i sin Kritik overfor
Hauch staar (Heiberg) nøjagtig (Brandes.
DD.96: præcis^ paa samme Standpunkt
som denne. Brandes.1.422. de (o : nogle op-
trædende) gav nøjagtig de samme Numre
som den Aften i Krefeld. JVJens.M.I.16. \\

Lad mig bare see at du besørger mit
Ærinde paa det Nøiagtigste. Ifei&.Poe^.

20 VII.83. S&B. 2.2) om person; ogs. (især tid-

ligere) i lidt videre bet: omhyggelig; nøje-
regnende; paapasselig. de strængeste og
nøyagtigste Orthographister. Høysg.lPr.4.
(min forpagter) er en nøiagtig Mand./Sfewes^.

V.245. Nøiagtig i Tienesten. 7/80. Han var
nøiagtig og punktlig som altid. -K^ierfe. FI.
266. han har altid været den samvittig-
hedsfuldeste og nøjagtigste Lærer, man
kan tænke sig. Schand.AE.21.

30 CP ^Kføjagtig^-hed, en. det at være nøj-

agtig; især til nøjagtig 2.1 ell. 2.2. vAph.
(1759). Nøiagtighed (gør), at intet bliver
ubemerket.5poron.jEJO.II.87. Jeg skal efter-

leve Deres Befaling med yderste Nøiagtig-
hed. Sfei^esjo. FJ.^5. jeg saae paa hende . .

med Fortvivlelsens Nøiagtighed. Kierk.VI.
201. *Nøjagtigheden er (videnskabens) før-

ste KTa.v.Schand.SD.xvH. En . . mangel
på nøjagtighed i ganesejlets virksomhed.

40 Jesp.MFon.^52. Rejser i Polaregnene lader
sig jo ikke beregne med Ugers, næppe
nok med Maaneders Nøjagtighed. Poi.^^/i

1924.10.sp.4.

I. Xaje, et (jf. dog u. Misnøje^; oftest

uden art. ['ncoio] (glda. nywe, nøwe (Brøn-
dum-Nielsen.GG.n.158) , nøghe, sv. noje^

fornøjelse, fsv. nogh(i)e, n., noghia, f, til-

strækkelighed, tilfredsstillelse, glno. nægi, n.,

(i forb. til nægis, tilstrækkeligt), af (g)n6gr,
50 se V. nok; ,;/. mnt. noge, tilfredsstillelse, ty.

geniige samt IV. nøje, nøjagtig (1), Fænøje,
Misnøje; nu kun dial)

1) det, at der er nok af noget, at man
finder noget tilstrækkeligt, tager til takke ell.

slaar sig til taals med noget, er tilfreds med
sine forhold osv.; tilfredshed; tilfreds-
stillelse; fornøjelse; ogs.: hvad man kræ-

ver, ønsker for at være tilfreds. 1.1) i al alm.

Moth.N126. Kan ieg (være) til nogen Tie-
60 neste, vil det altid blive mig et særdeles

Nøje. Langebek.Breve.204. •Held . . findes

baade fjern og nær, I Hvor Nøje er til

Huse. Falsen.D.114. *Skyldfrihed og Nøie
bygged

|
Den (o: en hytte) til Fromheds

OphoMssted. Sta/feldt.37. føle Nøje åer-

ved. D&H. („sj."). jf: Ordet fornøie be-

18*
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tyder at tilfredsstille Nøiet eller Sindet.

Oehl.XVII.118. 1.2) i særlige forbindelser.

II
faa ell. finde sit nøje, være ell. blive

(fuldt) tilfredsstillet (af noget); have glæde

(af noget). Hånd fik sit nøie. Moth.N126.
en Bog . . saa riig paa Materie, at endog
Doctores og graduerede Personer skal kun-
de der finde deres l^øye. Klevenf.(KSelsk

Skr.VI.17). *Ved en Juvel, hvor skiøn,

dog mores kun een Sands; |
To deres

Nøie faae af samme Blomsterkrands.JBwZZ.
(SkVid.IX.150). MO. \\ i forb. m. præp.
efter (ens) nøje, til (ens) tilfredshed; efter

(ens) ønske, (han bør stille modparten til-

freds) efter hans Villie og Nøje. Di.5-i0—18. Jeg skal betale dig efter nøie. Moth.N
126. Er det arbeid giort efter dit nøie.

smst. *Got 01 og Mad skal jeg give dey
|

Og Pengene efter dit 'Nøye. DSkæmtev.I.
178. VSO. MDL. Feilb. D&H. i forb. m.
med: Med hvad Nøje ieg imodtog Hr.Iu-
stitz Raadens meget angeneme af 6. Ian. .

.

bliver den første og fornemste Artikel,

som dette Brev for mig skal bære Vidne
om. Langebek.Breve.205. *Alt jeg finder,

Alt, med fuldendt Nøie,
|
Hist i Æthrens

FTedensoce3in.Staffeldt.126. jf. bet. 2: til

nøje, til fulde; tilstrækkeligt. Hvitfeld har
fortalt noget derom . . Men herved blifver
ingen til Nøye underrettet. Gram.(KSelsk
Skr.IV.68). *al den Lidelse og Jammer,

|

som overgik hans Børn, det blev . .
|
be-

talt i Guld og Sølv til Nøie. Trojel.1.133.

(jeg vil) viise den (vulkanske) Krafts mue-
lige Oprindelse. Jeg troer, at dette lette-

ligen kan skee til Nøie, naar vi kun ville

agte paa et og andet. Rothe. Nat.VI.83.
Levin.(„hTuges vel endnu"). MDL. Esp.
237. (privilegierne) beviiste (det) klarligen
og til aldn øye.)S/an^e.C/irI7.i07'7. tage
til nøje med (Feilb.) ell. tage til (sit
gode) nøje, tage til takke med, nøjesmed
noget. Her fulgte et velrettet Ørefigen,
som Niels tog til sit gode Nøje, om end
det syded saa smaati hsim. Aakj.SV.VIII.
64. sa.GE.51. Feilb.

2) brug; gavn; vist hm i forb. til

nøie(s)(jf. l.27/f.), tilgavn; tilgode. *Men-
nesket hverken er Ting eller Kvæg,

| kun
Andre til Nytte og Nøje. Ploug. II. 194.
lægge (noget) til nøje, være sparsomme-
lig, økonomisk. MDL. Feilb. ordspr. : det tin-
gen drøjes, det kommer den til nøjes,
se ni. drøje 2.

II. Nøje, subst. se III. nøje 3.2 slutn.
III. neje, ubøjeligt adj. ['nwia] Høysg.

AG.17. supert, best. f. nøjeste ell. (nu kun
dial.) nøste (LTid.1727.4. jf. positiv nø.
Brenderup.§34,2. OrdbS.(Lolland)), (ænyd.
nøye (Kalk.III.270.274. jf. Brøndum-Niel-
sen.GGr.II.167), nøwe, glda. nøwe (superl.
nøstæ), fsv. nøva, nøgha; jf. bornh. noue,
naue (Esp.239), glda.nowæ

;
fra mnt. nouwe,

nouwe (jf. nt. nau (sml. benove, III. Nav),
ty. genau^, vistnok besl. m. oldn. hnøggr, spar-
som(melig), knap, glda. (flt.) nøggæ (HellKv.

27. jf. nøgh. 8mst.26^^), jy. nøg
jj formen

nøje stammer muligvis fra en (ukendt) mnt.
sideform (se Seip.L.II.131) ell. er „falsk rigs-

sprogsform" til nøwæ, maaske paavirket af
nøjagtig; sml. sv. noga af mnt. nouwe ved
tilknytning til sv. nog, oldn. nogr (se V. nok j)

1) m. h. t. forbindelse, sammenhæng, over-

ensstemmelse olgn. 1.1) som udtr. for, at noget
akkurat, fuldstændig passer til, slutter

10 om, stemmer overens med noget andet; vist

kun som adv. *Han (o: guden) nærmer sig
omvunden I Af Purpursløret, som bedæk-
ker nøie

I
Hans Pande og hans Øje. Bødt.

77. Laaget slutter, passer meget nøje (ell.)

ikke nøje nok. MO. „Det ka' jeg saa godt
forstaa," sagde Faderen i nøje samme Tone
som den hele Tiå. Ba7ig.DuF.199. Klæd-
ningen slutter nøje om Livet. D&H. de
ligner hinanden ganske nøje j 1.2) som

TSi udtr. for, at noget er nær knyttet til, fast
forbundet, snævert forenet med noget
andet; især overf. Vi vide af Erfarenhed,
hvilken nøye Sammenhæng der er imel-
lem Siæl og Legeme. Eil8ch.Philhi8t.6. det
tilstrækkelige, Skriften er os, bliver meere
følelig, meere kiendelig, naar vi see det
nøye Baand, som disse høye Sandheder
slutte med andre. 0Guldb.Br,215. I dette
rige (o: Norge) havde vi et ejendomme-

30 ligt nordisk element i den nøjeste fore-
ning med vor egen udvikling.AZ)Jør^.IF.
105.

jj
især om slægtskab, venskab, omgang

ell. (jf. bet. 2(2)^ bekendtskab olgn.; nær;
intim; fortrolig, vort nøie Venskab .

.

giorde, at jeg aldrig gav Haabet op om
vor Brevvexling. FrSneed.I.l. (deres fælles
interesser) giorde deres Foreening endnu
nølere og ua.dski\\e\igeTe.Rahb.Tilsk.l796.
687. Vi (vilde) giøre nølere Bekiendtskab

'O med denne Biergbyes underlige Krinkel-
kroge. ^a^^es.L.11.66. Dette Fruentimmers
nøie Omgang med Lise blev mig . . øn-
skelig. GyIb.III.63. Sven har . . tilbudt at

træde i det nøjeste forhold til pavestolen.
ADJørg.1.129. De vare .. paa det nøie-
ste forenede. itfO.

j|
(nu sj.) om person i

saadant forhold, den nøie Yen. KMRahb.
76. *de nøieste Bekienåte. PalM.V. 266.
Brandes.VII.558. (han) ønskede at erfare,

50 med hvilken Deltagelse hans Nøjeste
(olm.: hans nærmestej omfattede ham og
hans Skæbne. SvLa.AB.183. || som adv.
Kongen syntes alt nølere og nølere at
forene sig med Nationen. Rahb.Fort.L357.
Du har vel nøie kjendt den, hvis Grav
Du saaledes smykker. HauchlV.445. det
er (ikke) fornuftigt af Dem at knytte Dem
for nøje netop til Aage. Rode.Dg.l28.

2) m. h. t. (resultat af) (sanse- ell. bevidst-

60 heds)virksomhed, angivende at denne udføres
med omhu, grundighed, nøjagtighed; grun-
^^9(^)7 omhyggelig(t); paapasselig(t);
nøjagtig(t). 2.1) i forb. m. verbum, der be-

tegner (sanse-, bevidstheds)virksomhed. (han)
talede . . og lærde nøye (1819: med Ind-
sigt; 1907: grundigt^ de ting, som ere
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om Herren.ApG.18.25(CJir.VI). 'hans Gud-
doms Øie

I
Sit Fængsel, Kors og Nød

|

Forud kan agte nøie. Kingo.98. (jeg skal)

nøie igiennemlobe skriftet paa ny. Holh.
Brv.87. *det er ilde,

|
Saa nøie alt at vide

ville. TFess.80. holde sig nøje til Reglerne.
D&H. den . . følte sig nøje for. Fleuron.
Orum.(1919).54. Hun studerer nøje sin

lille Mand, som var han et Insekt under
et SeglsiS. Buchh.UH.71. || i faste verbal-

forb., undertiden m. overgang til bet. 3.2 og
ofte m. noget afsvækket bet. (især i forb. ikke
saa nøje, ikke ret meget, ikke rigtig); i udtr.

som det husker, kender, ved jeg ikke
saa nøje. *Jeg kjender den (o: vejen)

^

men ikke just saa nøie. Heib.Foet.X.195.
*0m Meer hun talte, veed jeg ikke nøie.
CKMolb.Dante.II.225. jeg kunde ikke saa
nøje iølgemQÅ.Feilb. det gør ikke saa
nøje, (talespr.) det betyder ikke saa meget,
det regnes ikke saa strengt (jf. gøre 5.2,

11.4^. 0rdb8.(Lolland), det kommer sig
ikke saa nøje, se II. komme 28. (ikke)
regne det saa nøje (jf. nøjeregnende),
se regne. || se nøje til, ^j/. nøjeseende;
nu især dial.) passe omhyggeligt paa. Moth.
N125. VSO. MO. Feilb. se nøje paa, fi. s. s.

tage det nøje med. *I vil ikke see saa
nøie

I
Paa et Tab, I neppe mærker.

|

—
Det var Eder, jeg brød ind hos. Rrz.D.II.
68. jeg vil bruge dette Aar til at uddanne
mig i og ikke se saa nøje paa (udgifterne).
ERode.JP.19. tage (noget) nøje, være
omhyggelig^ paapasselig, nøjagtig med; ogs.

(jf.bet. S-4:): spare paa; være nøjeregnende
med. Moth.N125. Leth.(1800). Af Arven
efter hendes Fader var der kun blevet
Lidet, saa at hun, der var født i Rigdom
. . nu ofte maatte . . „tage Alting nøje".
Goldschm.V.470. jf.: Vangs sad smaat i

det, man vaskede selv, og syede selv;
alt blev taget nøje nd. AndNx.DM.IV.
124. nu især i forb. ikke tage det saa
nøje (med noget). •„Han har el hilst paa
mig endnu." . . „Han tager

|
Det ei saa

nøie just med Complimenter." Oehl.T.153.
Man maa ikke tage det altfor nøie med
de Unge d: see lidt igiennem Fingre med
dem. VSO. Saa Du mener at jeg ikke skal
tage det saa nøie med Ludvigs Mangel
paa Ærlighed imod mig? CBernh.NF.XlII.
67. Pelle havde ikke i Sinde at tage det
saa nøje med Midlerne. AndNx.PE.III.
199. ikke tage det saa nøje med Sand-
heden. /)Æfr.

II
paa det nøjeste, (nu

1. br.) meget omhyggeligt, nøjagtigt. Mand
finder i dette Verk . . accurat Anmerk-
ning, af alle anviste Dyber paa det nøste.
LTU.1727.4. Slange.ChrIV.853. Min syn-
tactiske Methode bestaaer dæri, at jeg
inddeeler næsten paa det nøyeste. Høysg.

S.aS^. 2.2) i forb. m. (verbal)subst. af tilsva-

rende bet. Der er den, som bliver riig med
nøye tilsyn (1871: Agtpaagivenhedj og
sin sparsomhed. Sir.11.22 (Chr. VI). *Luk
Øine op, giv nøie Agt,

|
Hvor Hedninge

narje

de komme
|
Til Herrens store Naade-Pagt.

Kingo.49. *Viid at . . |
Min Fiendes . . Mis-

tancke, nøye Vagt
|
Alleene hindret har

mit Arbeyd. Holb.Mel.1.6. dette . . er den
nøie og rette Tanke, som man bør giøre sig
om Mennesket. Kraft.VF.53. de (grunde)
der . . efter nøje Prøvelse have syntes mig
at være de rigtigste. Horreb.II.250. At for-

dre nøie Regnskab. MO. *ved nølere Efter-
10 syn hun (o: en kammerpige) fandt

| Fruen
reent C2id2iver.ARecke.114. Feilb. jf.bet.2.8:

ind svang Suppe og store Stege, Klipfisk og
Sødsuppe og Saltmad og Tærter, omtrent
uafbrudt, men efter nøje Regler. JVJens.
J.54.

II
i nøje(ste) forstand, (nu l.br.) i

egentlig(ste), streng(este) forstand. RosenstG.
(Rahb.LB.II.105). Nærværende er kuns i

nøieste Forstand et Forsøg til Chirurgiens
Skiebne i Bannemsirk. NDRiegels.Chirur-

20 giensHist.(1786). 118. se ogs. Forstand sp.
892^^'^\ 2.3) (nu sj.) som er resultat af ell.

som (for at konstateres) kræver en grundig^
omhyggelig undersøgelse; fin; detailleret;
ofte i komp. og supert, en nøye Forskæl.
Éilsch.Philhist.7. ingen af dem (har) for-

sømt nogen Leilighed til at iagttage sin

Nabo, og det i den nøieste BetsLil.CBernh.

XI.293.
II
det nøjere, de nærmere om-

stændigheder; enkelthederne, (handlingen i

30 „Højsangen") foregaar ikke blot paa Salo-

mos Tid, men i hans Nærhed . . Men det
Nærmere og Nøjere er uigennemsigtigt.
Tekstens Tilstand er for slet. Brandes.XI.
402. det nøjere ved Sagen kendes ikke.

D&H. 2.4) (delvis m. overgang til bet. 4j om
person (ell. (sj.) sans, sanseredskab: hans
Følesans var saa nøje, at han kunde tælle

Haar med sine Fingerspidser. J7t7e?i s.IJi.

76); især i forb. m. personbetegnelser dannet
40 af de u. bet. 2.i nævnte verber, ell. i udtr. som
være nøje (paa eZ?. med), være omhyg-
gelig, paapasselig (med et arbejde, en virk-

somhed osv.). Moth.N125. naar et Experi-
ment er vorden giort, og en Observator
vil være nøye, da er det got . . det samme
igien at begynde. LTid.1737.240. VSO. han
var en nøje Kender af de forskellige Mad-
steder. Leop.GH.l 9. hun var meget nøje
med altid at bringe igen, hvis hun var

50 nødt til &tlsLSLne.AndNx.DM.IV.178. var
det igrunden mere end i alt en Snes
Kunstnere, der . . holdt Kunsten oppe og
fornyede den? Maaske endda knapt saa
mange, hvis man vilde være helt nøje
paa det. Tilsk.1927.1.272.

3) (jf. bet. 4; nu kun dial.) i udtr. for, at

noget lige akkurat ell. ikke helt slaar til, gaar
an; knap (III.3). 3.1) som adj. (if. Esp.239);
især om pris, betaling olgn.: lav; billig;

60 oftest i komp. ell. supert, nølere køb. Moth.^
N117. Det nøjeste Kiøb er 6 Mark, rin-

gere kand jeg icke selge den. Holb.Vg8.I.6.

at forskaffe (bogen) til nøyeste Pris. Gram.
Breve.l2. tag saa . . det nøieste Kiøb, du
kan tsiSie. Grundtv.S710rre.III.88. Jeg . .

spurgte ham om den nøjeste Pris for den
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Sort Lærdom. Schand.F.522. Feilb. sige
det nøjeste køb, nævne den laveste pris

(man vil sælge noget for). Moth.K438. Holh.

Pants.II.3. VSO.(u.Kiøh S).\\ (især i superl.)

i substantivisk anv.i *En Institutbestyrer

gi'er det Nøieste. PalM.IV.183. Han . .vilde

ikke saalle et Par Støvler for nøjere end
som fire Kroner. ZakNiels.Maagen.le9. \\

(jf. bet. 3.2^ i adverbielle udtr. som : i det

nøjeste, se i sp. 36*^. paa det nøjeste,
nær ved; omtrent; næsten, det var på det
nøjeste o: meget nær ved.Moth.^N117. Jeg
gettede det pa det nøjeste o: næsten, smst.

3.2) som adv. (delvis til bet. 4=): knebent;
sparsomt. Mand-Folckene behielper dem
nøye baade i Kost og Klæder, har ikkun
en Kiortel paa, og æder Dadeler i steden
for Brød. Fflug.DP.851. Feilb. jf. Esp.239.

II
talem. {jf. nt. nau bedingen und vuU be-

tahlen; nu næppe i rigsspr.) tinge nøje
og betale ærligt (ell.vel. Moth.N125).
VSO. jf. prutte nøje og betale reelt. OrdbS.

'\knap (LY); næsten ikke; næppe.

neje 284

det skal nøie gåe Sin.Moth.N125. MDL.
383 (njv; sdjy.). Feilb.(u. 1. nøje Sj. jf. Esp.
239.

II
i forb. som med nap og nøje (se

IV. nap S) ell. (vel af en forb. med møje
og nøje, hvor nøje opfattedes som sideordnet

subst, sml. med nød og næppe (u. næppe Q))
med nøje og møje, knap og nap; med
nød og næppe, mand . . har været (saa)
opirrede imod vores Personer . . at vi
med Nøye og Møye har kundet sette os
i Sikkerhed. LTid.1726.45.

4) {jf. bet. 3 samt ovf. sp. 279^^^-; nu kun
dial.) nøjsom; sparsommelig; økono-
misk; (nedsæt.:) paaholdende; kneben;
karrig; ogs.(jf.bet.2.i): som passer godt
paa, holder hævd over, er nøjereg-
nende med, hvad han ejer ell. har i vare-

tægt. Moth.N125. han var . . saa nøje og
gerrig, at en ikke kunde faa smurt sin

vogn, naar man kom forbi, om det saa
røg fra h\indstikkerne.JVJens.HF.91. sa.

J.41. MDL.(u.njv\ sdjy.). Esp.239. Feilb.

nap og nøje (nøje og nap. ^eiZ&.j, se IV.
nap 1.2 slutn., 2.2 slutn. \\ talem. (jf. u. mæt
1). Han er saa nøie, at han ikke nender
at spise sig mæt. VSO.

IV. naje, v. ['ncoia] præt. -ede ell. (nu
ikke i rigsspr.) -te (Moth.N126); part. -et

ell. (nu kun dial.) -t (PalM.(1909).III.28.
Rørd.Va.81.JensLocher.Nærsalten Sø.(1911).
40. OrdbS.(sjæll.)).

|| dep. nøjes ['ncoias],

dagl.ogs.[^nm'(Q)s] (jf.skrivemaaden nøjs.
Gravl.Helligdommen.(1925).182 samt TJniv
Bll.397. Thorsen.120); præt. -edes ell. (nu
kun dial.) -des, -tes (ReynikeFosz.(1747).
211. Hauch.SD.1.38. UnivBl.I.397(nord-
sjæll.)); part. -edes (Mynst.Ref.95. Wied.
Fæd.391. Mikkels.Ordf.346) ell. (nu 1. br.)

nølets (VSO. Allen.IVl.247. SBirketSmith.
Leonora Christina på Maribo Kloster. (1872).
20. Cantu.III.404); som hjælpeverbum bru-
ges have (Mynst.Ref.95. Allen.

I

VI.247.
Arup.(mstTid88kr.9R.I.147)) ell.(sj.) være:

man var . . nøjedes med at dele de fem-
hundrede Kroner. Wied. Fæd.391. Nu er
vi ikke mere nøjedes med, at Danmark
kan forsvare sin gamle Sag. Grænsevagten.
1921/22.250. {glda. nøye(s), nøwe(s), nøg-
he(s), oldn. nægja(st), mni. (ge)nogen, nht.

geniigen; afl. af oldn. (g)n6gr osv. (se V.
nokj; jf. he-, for-, II. misnøje samt I. Nøje

||
egl. upers.: glda. megh nøgher, det er nok,

fyldestgørende for mig, oldn. mér nægir, jeg

faar ell. har nok, jf. ty. es geniigt (mir))

1) tilfredsstille; gøre tilfreds, l.l)

(nu kun dial.) i al alm. Moth.N126. Man
kan ikke nøie . . alle. 7S0. *jeg vilde sige

til min Lærer:
| Du har mig nøiet, saa

jeg mæt er blevet I CKMolb.Dante.il.108.
Fabricius.Drejø.(1882). 102. Kværnd. 1.2)

lade sig nøje {glda. d. s., oldn. låta sér

e-t nægja) d. s. s. bet. 2. gid vi havde la-

20 det os nøie og vare blevne paa hiin Side
Jordanen. Jos. 7. 7. *fald til føye,

|
Tilbage

Byttet giv, saa lader jeg mig nøye. Eolb.
Mel.V.5. *At lade sig nøye,

|
Som Gud

det vil føye. Bror8.178. \\ nu især i forb. m.
med, ogs.(nu næppe br.) i ('*Gid jeg hver
Dag og Tid

|
I Gud og i min Flid

|
Mig

lader nøie\ Kingo.399) ell. ved ('der hid-
føres saa mange kostbare fine Klæder fra

Engeland, Franckerig og Holland, at man
30 vel derved kunde lade sig nøje, uden at

falde en ærlig Mand i sin Næring. Eolb.
Kandst.V.3). naar vi have Føde og Klæ-
der, skulle vi dermed lade os nøie. ITim.
6.8. Han lader sig nøie med lidt. VSO. i

forb. m. inf.: saa længe som du est en
Bonde-Dræng, maa du lade dig nøye med
at heede slet og ret Jacob Berg.Holb.Er.
II.2. Krigshæren lod sig nøye med at
se ham tage Flugten uden at skyde efter

4phsim.Biehl.DQ.III.255. (den) varsomme
Methode, der lader sig nøje med at samle
Tingene i . . Grupper. JLange.BM. 11.68.
Feilb. jf.: han rørede ikke ved faste Stæ-
der, men lod sig nøye at skiende og bræn-
de udi Lsindet. Holb.Hh.1.467.

2) dep. nøjes ell. (nu 1. br. i rigsspr.) refl.

nøje sig, egl: være ell. blive (stillet) til-

freds; nu næsten kun i videre anv. (oftest i

forb. m. præp. med): slaa sig til taals
50 med, tage til takke med, hvad der er blevet

en til del, hvad man har opnaaet, og ikke for-
lange mere, stræbe videre frem; begrænse,
nedstemme sine fordringer, aspiratio-

ner olgn. til noget opnaaeligt, overkommeligt
olgn.; indskrænke sig til noget; ogs. (i

forb. m. kunne): (kunne) klare sig, slaa
sig igennem med noget. 2.i) (nu sj.) uden
forb. m. præp. vi faer nøies som vi kand,
nåer vi ei kand gøre som vi vii. Moth.N128.

60 kand du nu nøies. smst.127. *AkI men hvad
mon dette er?

|
Nøies jeg da ikke her?

|

Hvilken Uro i mit IlieHe\Sta/feldt.93. *Han
og hans Heste,

|
De nøies, naar man gi'er

dem det Bedste. B:rz.VI.17. *(du) husker
de Længsler, som fløj over Skov,

|
ved,

du maa nøjes og vandre bag Plov, | van-
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t

dre med Favnen af Skuffelser fuld. Stuck.

S.23. I disse Tider skal vi alle spare og
alle nø]es.FoU^I'il923.6.sp.l. 2.2) iforh.m.
ræp.vaeå. *(bonden) sigev^ hvis det Høj

-

ed er
|
Paa Piine-Éenck at ligge,

|
Jeg

nøyes heller med min stand,
|
Ej efter

Høyhed sivm^QT.Holb.Bars.lII.? . hånd har
nøjet sig med at give Chronologiske Ef-
terretninger fra den forrige Tiå.LTid.
1737.16. jeg haver lært at nøies med det,

jeg haver (Chr.VI: lært . . at være for-

nøyetj. Phil4.ll. *Pak dig paa Døren, du
Stodder 1 og nøi dig med Maden vi gav
dig.Wilst.Od.XIX.v.68. Hvad man nøies
med, det maa jo være det Lidet; men at

nøies med det Herligste af Alt, det synes
en besynderlig Tale. Kierk.V.84. er det
da ikke urimeligt at gjøre To ulykkelige,
naar man kan nøies med Een? smst.VLS99.

Vi kan da ikke nøje os med Opfindelser!
Rode.P.115. jf. bet. 1.2 : Ligesom . . Følelsen
. . ikke absorberer Gjenstandenes Masse .

.

men lader sig nøies med at komme i

Berøring med deres Overflader. Heib.Pros.
11.362.

II ofte i forb. som nøjes medlidt,
nøjes med mindre. *Tryg i sin snevre
Kreds hun (o: en bondekone) nøyer sig med
lidt. NordBrun.ET.31. *Han nøier sig med
det som mindre er. Oehl.C.138. *Havde jeg
nu,

I
Heden og Tørsten at lindre,

| Et
eneste Kruus af vort Flensborger-011

|— Men jeg faaer vel nøies med Mindre.
Rrz.D.II.118. *Vi har os lært at nøjes —
aa med lidt. Drachm.W.168. naturen nøjer
sig med lidet, se u. I. Natur 2.i. hvad skal
man med det meget, naar man kan nøjes
med (det) mindre ell. lidt, se megen 2.4.

||

gamle kuske maa nøjes med skraldet, se

II. Kusk 1.1.

3) (nu især dial. ell. hos sprogrensende for-

fattere; jf.: „høres . . i daglig Tale." MO.)
part. nøjet brugt som præd. ("ji/. fornøjet
("ti. fornøje ^.i) samt ligenøjetj; tilfreds-
{ stillet). Endnu var han dog ikke nøjet,
men baa Herren næste Nat gjøre lige om-
vendt.JTan^'.Mm^Zre^i&eZ/its^.f i0.0j9?.i886;.
58. Der gøres meget lidt for at indføre
Studiet af græsk Sprog i Vesterleden;
naar man har faaet Bøgerne oversat paa
Latin, er man nøiet NMøllVLitt.II.147.

\\

især i forb. m. m e d. *Gid hånd var nøyet
med den Skade jeg har tasiet. Falst.Ovid.
113. Herr Tilas . . teer sig særdeles nøjet
med mit Arbeid, men har dog tillige ad-
skillige smaa Poster derved at indvende.
Langebek.Breve.276. Skjøndt der . . svare-
des et fyrigt Ja, var Kongen dog ei der-
med nøiet. Grundtv.Saxo.III.172. Fattig-
folk . . maa være nøjet med, hvordan Folk
vil unde dem det. Pont.S.172. „giv det til-

bage," siger han, „hvis du ikke er nøjet
med det'' NMøll.N.24. Esp.237. Feilb.

OrdbS.(sjæll., fynsk).
Xøje-hed, en. 1) [in.2] (nu næppe

br.) nøjagtighed; strenghed. Det chroniske
Slag udfordrer meer Nøihed i Diæten,

end de fleeste Forældre vil eller kan giøre
sig Umage tor. JCLange.B.339. 2) [111.4]

(JV') paaholdenhed. Feilb. -pafitisende,
part. adj. [III.2.1] (nu næppe br.) d. s. s.

-regnende. Jeg veed en Boghanaler, som
sendte nogle indbundne Bøger til Engel-
land; men han maatte skiære Bindene af,

førend han maatte faae dem i Land; Saa
nøye passende er man der paa Arbeydet.

\o Argu8.1771.Nr.25.4. -reginen, en. [III.2.i]

(sj.) d. s. s. -regnet-hed. Adkomsten (til at
danse først med bruden) afhang af Slægt-
skabsgrad og Anseelse og afvejedes . .

med samme Nøjeregnen og Forstel i Ud-
fald som Sædet til Højbords. TroelsL.XI.
136. -regnende, part. adj. [III.2.i] (tid-

ligere ogs. (skrevet) i to ord : nøje regnende.
Lodde. (Skuesp.IV. 357). — nu næppe br. i

rigsspr. nøjregnendes. JBPaulli.]\.45). (jf.
20 regne (det) nøje w. regne; smZ. -passende,

-seende 2) som beregner noget nøje, nøjag-
tigt; som strengt (undertiden m. hibet. : pe-
dantisk, smaaligt) passer paa, vaager over,

at noget er i orden, at regler overholdes, no-
get opfyldes, udføres osv. til punkt og prikke;
som tager det nøje med noget; undertiden

(jf. III. nøje 4:): som er meget paapasselig
m. h. t. hvad han ejer; paaholdende; gerrig.

Moth.N126. (det) lyder .. bedre at sige:
30 Han spiiser Madden, imens den er varm

:

end at sige: Han spiiser Madden varm . .

Dog behøves ey altiid at være saa nøye-
regnende. Eøysg.S.53. „saadanne Smaating
legger jeg ikke paa Hierte." — „Men jeg
er forfærdelig nøieregnende." Skuesp.VL
36. Han viste sig . . nøieregnende og paa-
holden. Allen.1.134. i videre anv. om virk-

somhed ell. tilstand: Man finde ikke en saa
nøjeregnende (Brandes.DD.203: minutiøs^

40 kritisk Undersøgelse pedantisk eller smaa-
\ig\ Brandes. II. 37. det store Gaardsrum,
hvor der . . havde hersket en nøjeregnende
OTden.Pont.FL.228. Feilb. || i forb. m. med
ell. (nu næppe br.) paa. hun er saa nøy-
regnendes paa Ord. JRPaulli.N.45. (han)
er alt for nøyeregnende med andres Fejl.
LTid.1761.84. hun varmeget nøjeregnende
med Overholdelse af Formen. Pont. LP.
VII.107. (han) var ej altid nøjeregnende

50 med sineKsimpmidleT.BiogrLex.XVII.120.
-regnen-hed ell. -regnet-hed, en.

(jf. -regnen, -regning; nu næppe br.) det

at være nøjeregnende, min ærbødige Nøie-
regnenhed i Henseende til, hvad der var
mig saa ærværdigt og helligt, oprørtes ved,
at hun skulde betræde en Bolig, som van-
hellige Fodspor betegnede. Rahb.E.III.91.
Kierk.VIII.192. -regning, en. (sj.) d.s.

I sin Forretning viser (Holbergs „Lucre-
60 tia'^) skiftevis Imødekommenhed og Nøje-

Tegning.HBrix.(Tilsk.l922.I1.179).-»eeii-
de, part. adj. [III.2.1] (tidligere ogs. (skrevet)

i to ord: nøje seende. OeconT.III.70. — nu
næppe br. i rigsspr. nøjseende. se 8p.287^,jf.
sp. 287^^). 1) (nu sj.) som har et skarpt blik,

ser godt; skarpsynet. Moth.N126. VSO. hver
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Rynke i Huden udpensles (o : i v. Eyck's ma-
leri) med en . . behændig Haand, ledet af

det mest nøjeseende Øje. VVed.BB.411. En
Stund gik han og drev om ude paa Gaards-
pladsen med nøjeseende Ø\ne. Søiherg.L.

68. 2) (nu især dial; jf.Feilh. OrdbS.(Fal-
ster)) d. 8. s. -regnende, (han) blef ved sin

tiltagende Alderdom og lange Regiments
Erfarenhed endnu skarpere og meere nøy-
seende (over for toldsvig). Slange. ChrlV.
1186. hun var . . streng og nøieseende i

sine Fordringer. Hrz.JJ.II.159. paaholden-
de, saa nøjeseende overfor sine Under-
givne, at hun fordrede Regnskab aflagt

ogsaa for de halve Øre. Font.LB.3. jf.:
jeg . . har skrevet en sagtens nøieseende,
men i det Hele meget lemfældig Recen-
sion over Oehlenschlågers Tvillingbrød-
rene i Da.msisk.Hrz.Breve.23. \\ i forb. m.
med ell. i. Jeg for min Part er ikke nøye-
seende her udi. Holb.Ep.II.78. de fattige

(er) saa nøjeseende med mig (o: en kro-

vært) ^ at de vil have rigtigt Maal. PA
Heib.US.9. Bestyrerne af de private Sko-
ler ville være langt mere nøieseende i

Valget af Lærere . . end man hidindtil

holdt for nødvendigt. j0rsf.Fi.Jf95. (præ-
sten) var . . meget nøjeseende med, hvilke
Tanker man gjorde sig om ham selv. Pont.
LP.VIII.120. -seen-hed, en. (l.br.) det

at være nøjeseende (2). Denne Feyl . . kan
ikke hielpes uden ved større Nøyseen-
hed paa Udsmedningen og Planeringen.
LTid. 1762.64. den usleste Nøjeseenhed
med alle Uågifter.ClKoefoed&Tandr.Fru
SivertsensBaron.(l 915).108.
nejet, part. adj. se IV. nøje 3.

]9fej-hed, -regnendeis , -seende,
se Nøje-hed, -regnende, -seende.
nojsom, adj. ['nwicoscomO] (ænyd.nø]-

som, nøgsom, nøgsam (i bet. „tilstrækkelig,

fyldestgørende"; muligvis til I. Nøje 1^, jf.
nht. geniigsam (ell. ^enugsamj, mnt. noch-
sam (se noksomj; i bet. 1 til IH. nøje 4, i

bet. 2 til IV. nøje 2; sml. ogs. isl. nægjusamur
(bet. 2), sv.nojsam, fornøjelig olgn.) 1) (dial.)

sparsommelig; økonomisk; nøjereg-
nende. MDL. Feilb. OrdbS.(sjæll.). 2)
som nøjes med noget, slaar sig tiltaals
med noget, viser en vis reservation, beskeden-
hed i sme fordringer olgn.; især: som er i

stand til at nøjes med, klare sig med
(forholdsvis) lidt, i beskedne kaar; som
har beskedne (livs)fordringer. Moth.
N128. *Som en Nøysom ieg foragter

|

Lykken selv, og aldrig tragter
|
Efter

meer end daglig Brød. Stub.55. *Hvem sig
trolig lader nøye

|
Med det Lidet, som

hånd faaer,
|
Har et nøysom Sind og Øye,

|

Hånd er riig, i hvor det gaaer. Reynike
Fo8z.(1747).492. JSneed.IIl.65. Opdager
jeg engang en saadan Pige, der nøisom
og ydmyg ikke er fordærvet . . hun skal
dog falde. Kierk.VL70. Feilb. \\ som vidner
om, er i overensstemmelse med ell. kun tillader

beskedne (livs)fordringer, tarvelig livsførelse

olgn. en Capital, som netop strækkede tiJ,

at forsikkre dem et nøisomt Udkomme.
Kruse.Æsthet.1.275. Et nøisomt Maaltid.
VSO. deres nøisomme Bolig. GyIb. XII.
116. en Mand, der havde levet glad . . i

nøisomme Kaar. -Kterfe.77.i55. Værelset var
lille og nøjsomt. To Stole, et Spejl og en
Seng, det var alt. JVJen8.IM.96. jf.bet.l:
Da den (o: en hjortekalv) var mindre, havde

10 den ofte sprunget ud og ind gennem Dø-
ren . . men i den sidste Tid begyndte det og-
saa at blive nøjsomt (o: sparsomt) med det.

Søiberg.Meta.(1923).60. -hed, en. {ænyd.
d. s.) især til nøjsom 2. Vistnok er Guds-
frygt med Nøisomhed en stor Vinding.
lTim.6.6. Sort.(DSt.l909.40). eftersom I

har saa stor Lyst til at sladdre, saa vil

jeg høre paa eder med Nøysomhed. ^om
Grønneg.III.159. Taalmodighed er ingen

20 Følesløshed, men det er en Nøysomhed i

det Onde, som vi lidev. Mossin.Term. 720.
*Nøisomhed tager til Takke med lAdt.Oehl.

HrS.215. Schand.0.1.147.
\\ f til nøjsom-

hed, saa meget, at man lige kan nøjes der-

med.VSO.}\talem. nøjsomhed er rigdom
nok olgn. Moth.N128. jf.Mau.6896 samt:
min Nøisomhed er just den største Rig-
dom. J/Sweeci. 1. 55. nejsommelig:, adj.

(nu næppe br.) d.s.s. nøjsom 2. VSO.(„hi-
30 det brugeligt"), som adv.: de Nordiske Folk

. . levede nøjsommeligeji. Rothe.NS.I.
146. 11 hertil Nøjsommelighed. VSO.

I. ^ek, en ell. (nu oftest) Xekke,
en (Moth.N75. Oehl.VS.54. Winth.XL116.
VSO.IV.N95. SvGrundtv.(DgF.II.59). SaU
XVIIL352.jf.S&B. DÆJ?.;. [nø^, inøga]

(nu næppe br. Nyk(ke). Moth.N75. Stockf.

(SkVid.XII.33). Faye.LitArb.I.lOl. VSO.
IV.N95. — nu næppe br. Nok(ke). Moth.N

40 75. Sort. (SamWanskeVers.^II. 102). vAph.
(1764). Suhm.0.222. Pram.Stærk.108. VSO.
IV.N95. — nu ikke i rigsspr. Nikke. Moth.
N56. Suhm.0.222. Thiele.III.189. VSO.
NordsjællF.11.24). flt. nøkker, (ænyd. (best.

\) nykken (PSyv.Viser.(1695).760), nik-
en, nokken, (flt.:) nykker, nikker, glda.

(best. f.) nøken (Kalk.III.229), rww. nyka
(som personnavn), sv. nåek, no. dial. nykk
m. m. , oldn. nykr (gen. nykrs ; ogs. m. bet.

:

sp flodhest), oeng. nicoT, vanduhyre, flodhest,

oht. nihhus, krokodille, fy. nix, nixe (se Nik-
se), holl. nikker, vandaand, djævel; mulig-
vis besl. m. gr. nizein, vaske olgn. || ordet

bruges oftest i best. f. ent.
||
uden for dial.

og folkloristisk spr. (se Feilb.) især poet.) i

nordisk folketro betegnelse for et overna-
turligt væsen (oftest i skikkelse af en mand
(ell. en hest)), der holder til i floder og
søer (jf. Aamandj. *Naar Blodet røres

60 kun, de (o: gamle folk) strax en Nisse
seer,

| En Varulv, Hælhest, Trold, en nøk
og andet meer. Holb.Paars.140. *Nøkken
opløfter sit vaade Skieg |

Og venter med
Længsel sit Bytte. Storm.SD.144. *Svend
Arnold, skæggede Nøkke lig,

|
Sit Hoved

løfter og kjæk fremskrider (gennem van-
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(let).Ing.VSt.ll7. (i torskens hoved fandtes

ringen) som ved hiin Overfart over Liim-
fjorden blev offret til Nøkken (o: kastet i

vandet). Blich. (1920).XX VU. 94. Nøkken,
der boede i Elvene . . og spillede saa dei-

ligt, at man følte Lyst til at styrte sig

derud. Den stakkels Nøk, naar han spil-

lede allerdeiligst, spottede Drengene ham.
HCAnd.III.3S. *Dybt under den hvæl-
vede Klippebro |

Har Nøkken i Bølgen
sit svale Bo. Bøgh.D.II.173. Ogsaa i det
italienske Fossefald sidder der en Nøk o^
spiller sine Lokketoner. Galschiøt.Skandi-

naver i Rom. (1923). 243. \\ om en kvindelig

vandvætte. Moth.N56. *Sig Havmand for-

mæler med Nøkken i Fjord: I Saa bølgende
Bryster opsvulme. Blich.(1920).XXlIL16.
Nøkken eller Havfruen. Et fabelagtigt
Væsen, der foregives at være halv Men-
neske og halv Fisk. Harhoe.MarO. || talem.

nøkken har taget ham olgn., han er

druknet. (Kalk.IIl.229). naar nogen var
druknet, sagde de: Nøkken har taget ham.
Tullin.II.13. Thiele.III.189. Feilb. GSchiitte.

HH.85. jf. : *Hand fiesket op paa jydsk, og
bød

I

Sig femten nokker nappe. Sort.(Saml
Danske Vers.^II.102).

II. X«k, et. se n. Nyk.
I. Nekke, en. se I. Nøk.
II. ^Bftfkke, en. se 1. Nykke.
IIL nekke, v. se IL nykke.
Xekke-, i ssgr. især til LNøk(ke) (jf.u.

Nykketagj. -blomst, en. ^Nokke-. FEk-
kard.Naturkundskab.(l 795).161). {jf.no. nøk-
keblomst(er) (dial. nykkjeblom) i sa. bet.

(VSO. JTu8ch.l53); nu næppe br.) ^ d.s.s.

-rose. Bredsdorff.BE.I.lO. -rose, en. (sj.

Nøk-. HCAnd.VI.128.IX.206). {fra wo.nøk-
kerose, jf. sv. nåckros) Sf den til aakande-
familien hørende slægt Nymphæa L.; især
om N. alba L. (hvid aakande), undertiden
ogs. om gul aakande, Nuphar luteum Sm.
(Kidde.Loven.(1908).151). Rich.III.75. det
dybe, mørke Vand, hvor der groede baade
Aakander og liøkkeroser. Baud. GK. 223.
Lange.Flora.602. gule Aakander og hvide
Nøkkeroser. i^rem.Z)iV^.5ii. Gribes en Ba-
dende af Krampe i Dammens kolde Vand
. . da er det Nøkken, der tager ham; der-
for har de lumske Dammes skønne, hvi-
de Vandliljer faaet Navnet Nøkkeroser.
GSchutte.HH.85.
nektern, adj. se nøgtern.
Wol, et. [nøH] {til nøle) 1) (sj.) det at

nøle; nølen. Alt . . blev efterkommet uden
Nøl. FrNygaard.K.164. 2) (dial.) sendræg-
tig person; smøl. Cit.l755.(Thott4'>1507.

38; bornh.). Feilb. OrdbS.(sjæll). nol-
agtig:, adj. {jf. nt. nolhaftig; til nøle;
nu næppe br.) d.s.s. nølevorn. et nølagtigt
Fruentimmer. 7S0. 11.434. smst. IV.N115.

II
hertil Nølagtig-hed. ChrBorup.PM.426.

VSO. nole, v. ['nø'la] -ede ell. (nu næppe
i rigsspr.) -te (Hrz.D.lI.41. jf. Feilb.). vbs.

jf. Nøl (1), Nøleri. {jf. sv. dial. nola, no. dial.

nøla (delvis af anden opr. og m. anden bet.);

vistnok fra nt. fris. nolen (n6tel(e)n), Jf.
holl. (dial.) neulen (neuteln), hty. dial.n'6(h)-

len; muligvis egl. lydord m. bet.: brumme
(arrigt), være uvillig (saaledes i nt., fris.,

holl.); jf. skaansk nola, nynne olgn.; sml.

nodre, nørke; irigssjjr.især (D) tøve; vente
med, betænke sig paa (at gøre noget);

ogs.: være sendrægtig; smøle. *Saa vil

vi i den Sag ey længer gaae og nøle.Rey-
10 nikeFo8z.(1747).517. Jeg skammer mig ved,

at jeg har nølet saa længe. SkuespJ4.85.
Hvad nøler du efter? 750. *Her kan ei

nøles, her maa handles nul HCAnd.A.25.
*hvor han nøleri | . . hvor han tøver 1

|

Hvor han dvæler 1 Hvor han Tiden
|
Gjør

os lang, PalM.Foes.II.342. D&H. Feilb.

Thorsen.114. (nu næppe br.:) *Naar Vinden
føyer Skipperen,

|
Da bør hånd strax at

seyle, |
Tni om hånd længe nøler hen,

|

20 Kand den ham siden feyle. Graah.PT.I.
177.

II
i forb. m. inf. ell. vbs. (oftest tilknyt-

tet ved med). *Alting gav jeg hen, og al-

drig nølte
I
Sangeren at give af sin Skat.

Hrz.D.II.41. *Med hjem at gaae han paa
sin Vandring nøler. PalM.IV.219. At nøle
med Betalingen. FSO. Ri^tz.479(skaansk).
generalen nølede med at angribe

i || nøle
over noget, (nu 1. br.) sidde længe over et

arbejde olgn. uden at udrette noget. At nøle
30 . . over et Brev at skrive. Høysg.S.61.

jj

uden nølen, (jf. u. Nøl 1) ufortøvet. 1

(gjorde) bedre, om I betalte mig mine
hundrede Rdlr . . og det uden videre ^ø-
len.Skuesp.IIIl.92. || hertil spec. en række
(nu i rigsspr. 1. br.) nedsæt, betegnelser for
(skældsord til) en sendrægtig person, fx. Nøle-
has (OrdbS.(Falster)), -hoved (Brøchner.Br.
49), -pe(te)r (Oehl.(1841).VIII.81. Kierk.
YI.140. NWGade.0B.122), -pind (Skuesp.

40 IX.374. Cit.l836.(Studenterkom.23)), -potte

( Grundtv.HV.1.479. LCMuller.Danm.Hist.
II.(1837).510). Noler, en.flt.-t, {nt.n6(h)-
ler(t); af nøle; jA Nøl (2), Efternøler) 1)

O person som nøler; sendrægtig person. vAph.
(1759). „Fruen gjør mig forrykt med sin
Hastighed." . . „Skal du da altid blive . .

saadan en evindelig '^ølev.'^ PAHeib.VS.
432. Fabius med Tilnavn Nøler (o: cuncta-
tor) frelste Rom. F/SO. at blive en Nøler

50 blandt dem, der hurtigt ere færdige. Kierk.
VI.439. da jeg ikke er en Nøler, skrev
jeg med det samme en lille Artikel og
indsendte den. Brandes.(PoV^hl925.5.sp.6).

jf.: N.N. angreb (ministerens) Nøle r poli-
tik. Da5'%/i.Viii6/55.9.Si?.5. Frederik den
Store (gik) over til . . en Art Nøler-
Strategi (i syvaarskrigen): undgik Afgø-
relsen, trak Sagen i Langdrag. Sal.XXII.
428.

II
hertil (sj.) Nølerske. Molb.Ev.476.

60 2) (J"; nu næppe br.) forudhold, hvorved
(en ell. flere af) de andre stemmer fortsætter

deres bevægelse, samtidigt med at opløsningen
indtræder. Geb.MusK.57. Xoleri, et. {nt.

nolerie; især d ell. dial.) vbs. til nøle. vAph.
(1759). jeg dræbes ved Nølerie; vil man
eller vil man ikke? Skuesp. 113. 90. intet

XV. Rentrykt V12 1933 19
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Nølerie længer. Hallager.BB.4. Aakj.StStB.
11.156. Feilb. nele-vorn, adj.Jjf.nøl-
agtig; nu næppe i rigsspr.) sendrægtig; smøle-

vorn. Rahb.E.V.149. Den engelske Cuur-
methode er . . ikke saa nølevorn som den
franske. PhysBibl. VI.372. Han var sær og
vanskelig at omgaaes, dertil nølevorn og
næsten uendelig i Forretninger. Gude.O.
142. VSO. CReimer.NB.626.

I. H^tflle, en. ['nølaj flt. -r. {af uvis op-

rindelse; dial.j foræld.) en art hovedtøj (hue
ell. hætte), som brugtes (til stads) af kvinder
(især paa Lolland-Falster og Bornholm). JH
Smidth.Ords.95. den brugelige Hovedpynt,
Nøller kaldede, som er et lavt og stift

Hovedtøj med Traad Kniplinger besat med
stive Blomster, hvortil hører tilbagekiemte
Haar med Pudder paa Panden, taber sig ef-

terhaanden aldeles. Chr. VIII.(Bornh.Sam-
linger.XVI.(1925).67). Madv.E.26. Levin.
(„høres endnu en sjeldenGang heriKbhvn
af meget gamle Folk . . For øvrigt i Pro-
vindsen, i Byerne" samt „almindelig i sles-

vigske Byer" j. MDL. Esp.244. saa skulde
Du trække i Skørter og have en NøUe
slaaet om dit Hoved paa Livstid, gamle
Sladderkærling. Rosenkrantz.M V.129. Aarb
Turist.1926.140.

II. No I le, en. ['nøla] (ogs. Nille. Levin,
(kbh.). Nil. Feilb.). {jf. ty. dial. niille, nill(e),

d. s., samt ty. (dial) noUen, nullen, have
samleje (se HI. nuUej; nu næppe i rigsspr.)

det mandlige lem, Penis, „hos den kjø-
benhavnske Almue. Ogsaa i sjellandske
Kjøbstæder, men neppe hos Landalmuen.
Bruges i de sjell. Kjøbstæder som et finere
Ord af Fruent." Levin.
Nornne, en. se I. Nonne.
I. ITop, II. ner, se I. Nord, HL nord.
III. ner, se H. ned.
Xer-der, en. se Norddør.
Jkørgle, v. se nørkle.
Nerk, et. [nør^] flt. d. s. (jf. lollandsk

nork (MDL.), skaansk, blekingsk nurk (Rietz.

471), nt. nurk, knurrepotte; dagl., især dial.)

sendrægtig person; smøl(ehoved); drys
(3). OrdbS.(sjæll., lollandsk), narke, v.

['nør^al ("nyrke. MDL. Feilb. Marton.HB.
166°. CJacobi. Under Guds Aag. (1915). 33).
-ede. vbs. jf. Nørkeri. {vist egl. et lydord
(sml. m. h. t. bet.-udviklingen gnirke, nølej;
besl. m. dial. naarke, norke, gaa med besvær,
arbejde langsomt (MDL.372. Feilb.II.697.
OrdbS.(Sjæll., Falster)), jy. nurke, klynke
olgn. (MDL.381. Feilb.11.697), skaansk, sv.

dial. norka, nurka, arbejde smaat (Rietz.

471), nt., fris., holl. nurken, knurre m. m.;

jf. nørkle sam< Norkand; dagl, især gldgs.
ell. dial.) give sig af med et arbejde uden at

faa noget videre udrettet ell. gaa langsomt
og ørkesløst omkring; pusle, nusle med
noget ell. gaa og drive, nusse omkring
olgn.; ogs.: røre ved, haandtere (MDL.382.
Feilb.li.703). O! lyksalig Bonde, som da
kunde gaae hiemme og nørke saa jevnt
ved din Jord, naar den var beqvem.^cZr.

^yil762.sp.4. VSO. MDL.380.386(lollandsk).
Sæt et Par gamle Staadere til at gaa og
nørke over det (o: byggeriet) i en otte
Dages Tid, saa rejser Generalen over til

Fyn . . og saa — river vi den Kasse ned
ig\en. Schand.UM.60. Intet er saa . . tids-

spildende som at nørke snart med et,

snart med et andet i Huset. KvBl.^/nl905.
2.sp.3. FrGrundtv.LK.202. OrdbS.(8Jæll.).

\\

10 i forb. m. adv. Jeg gik da saadan og nør-
kede om Dagen igjennem. Schand.F.517.
Hun sagde . . intet, men gik og nørkede
omkring i Stuen. Bergs.St.48. Bedstefade-
ren . . nyrkede altid rundt med Selerne
hængende efter sig. CJacobi. Under Guds
Aagj(1915).33. Nørke-hoved, et. (dagl,
især gldgs. ell. dial.) d. s. s. Nørk. (her er)

Bare nogle faa gamle Nørkehoveder til

Midd ag. i II.FamiiiejoumaU^h 1926. 32.sp.l

.

20 Nørkeri, et. fit. -er. (dagl., især gldgs.

ell. dial.) vbs. til nørke; især: det at beskæf-
tige sig med smaating, ubetydeligheder olgn.;

ogs. om (irriterende) smaating, puslerier,

smaa fortrædeligheder, „gamle Ven I Du
har ikke været rigtig fornøjet i den sidste

Tid, og Du har beholdt det altsammen for
Dig selv. Hvorfor har du gjort det?" . .

„Aa, det har blot været nogle dumme
Nyrkerier." EChristians. Joppe.(1911).29.

30 Jeg er ked af alt det Nørkeri (o: skolens

krav om, at børnene skal have navn paa deres

sager, bind om bøger osv.). NatTid.^''lsl928.

M.2.sp.4. nørkle, v. ['nør^/a] (ogs. nørgle.
Tietgen.(1895).56. — dial! nørle, Esp.244.
OrdbS.(Loll.-Falster)). -ede. {a/l. af nørke;

jf. ty. (dial.) norgeln (nergeln, norklen ofl.);

især dial.) d. s. s. nørke. Det er ikke en-
hver, der slipper saa naadigt fra at nørkle
forkert med 220 Volt. DagNyh.^yil927.7.

40 sp.6. (han) læser Aviser, døser, nørkler
med sine Frimærker, glor i sine Regn-
skaber, trækker sit Ur op. NatTid.^^U1927.
Sønd.5.sp.3. Manden laa paa Knæ og sys-
lede med sin Havekunst . . og han pustede
og snakkede, mens han nørklede og gvB.-

vede. DagNyh.yel930.Sønd.4.sp.2.
Nør-leding, -ned(e), -paa, se Nord-

leding, -ned(e), -paa.
nørre, adj. ['nør8](ceda.Nørræ(hæræth)

50 (ValdJord.3), Hwiluingæ nørræ (KrErsl.
Rep.1.68), oldn. nyr9ri, nørQri; komparati-
visk afledning af III. nord (jf. nordre^; nu
næsten kun i stednavne ell. dial. og brugt
attrib. (i best. anv.), med'ell. uden foransat be-

stemmelsesord) nordre;nordlig (l);nord-;
næsten kun m. modsætn.-bet, om (nordlig) del

ell. side af et hele; ofte i forb., der staar paa
overgang til ssg. (se Nørre-^. til tabernake-
lets anden side mod detnørre-hiørnef^87i

:

60 den nordre Sidej, tive fiele. 2Mos. 26. 20
(Chr. VI) (jf : fra Nørre-Hjørnet 2000 Alen.
4Mos.35.5(Lindberg)), (kastellet) blev an-
lagt . . ved Stadens Nørre Kant ved Havet.
Holb.DH.III.601. Kamzdalia (er) denøster-
ligste Provintz af nørre Tartarie. KSelsk
Skr.n.l32. Kinabark . . voxer ogsaa i den
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Nørredeel af det spanske Amerika. Tode.

SBJ5. I sommeren 1682 blev det nørre
kapel flernet ADJørg.II.306. (Københavns)
Kvarterer er nu: i) Øster Kvarter . . 8)

Nørre Kvarter. Tra^/J.^-^^. I (højsædet) var
Plads til flere, og i det nørre aer vendte
mod Solen, sad Slægtens Fornemste. Sal.^

XII.129. Brenderup.^59. Feilb. (u. nordre^,

j/. Nørreland: (Roskilde er) en navnkundig
Stad i de nørre La.nde. Grundtv.Udv.II.638.

II
(1. br. i rigsspr.:) de gammeldags Stuer .

.

saadan som jeg mindes dem fra min Barn-
dom i det nørre (o: oppe nordpaa i Jyl-

land).Pont.UE.^69.\\ den nørre næve, (jf.
den nordre haand u. nordre; dial.) den ven-

stre haand. OrdbS.(Strynø). ^Bforre-, i ssgr.

['nøra-] i enkelte navne dog m. hovedtryk paa
sidste led, /cc. Nørre-Aaby, -Alslev, -'bro-

igade (men 'Nørrejbroj, -Snede, -Sundby,
-'vold|gade (men 'Nørrcivold^. {jf. Nord-,
Norder-; uden for stednavne (og afledninger

af saadanne) nu kun i enkelte poet. og for-

æld, ssgr.) især i navne paa danske lokalite-

ter som Nørre-aa, -balle, -bjerg, -by, -gaard,
-hede, -herred, -Jylland, -mark, -mose,
-mølle, -skov osv. (se fx. Trap^X.235f.),
ogs. i gadenavne olgn. som Nørre-bro, -gade,
-port, -vold

II (nu næppe br.) i betegnelser

for (den nordlige del af) udenlandske land-
omraadersom: Nørreamerikaf'nw: Nord-
amerika;. Reiser.11.464. KSelskSkr.11.132.

-Jyde, en. (ænyd.nørre]vLåe;jfglda.}wdh-
ernæ, mæsth the nørre (Rimkr.); sml. Søn-
derjyde) person fra Nørrejylland. Holb.DH.
1.436. I Løbet af Middelalderen delte Jy-
derne sig i Nørrejyder og Sønderjyder
{Nord og Syd for Kongeaaen).SaZJXi050.
En Nørrejyde kaldes (i Sønderjylland) en
Jyllænder eller en Jyllandskarl. Thorsen.

Afh.I.51. -jy(d)sk, adj. (jf. nord(er)jysk;
adj. til -jyde ell. -Jylland, de Søndre- og
Nørre-Jydske Hedemarker. EPont.Atlas.l.
399. Nørrejysk Lydlære. Thorsen.(bogtitel.

1886).
II

substantivisk; om sproget: Skjel-
linier, der stillede Nørrejydsk paa én Side
og Sønderjydsk, Ømaal og Skaansk paa en
SLnden.JohsSteenstr.(HistTidsskr.8R.II1.33).
om landet (Nørrejylland), i forb. detnørre-
jydske (jf. det sp.698^^). Lauesen.(Danm
HVC.425). -land, et. (jf. Norder-, Nord-
land samt u. nørrej land, der ligger (langt)
mod nord

||
(poet., sj.) i flt, om de nordiske

(skandinaviske) lande, (fra Roskilde) udgik
(den kristne Torneroses) Duft over Nørre-
Isinde. Grundtv.Udv.il. 628. *højlig æres
Jesu Navn,

| Naar Lovsang over Strande
|

Det bær fra Nørrelande ! sa.SS.IJI.Si?. || (jf.
det nørre u. nørre; jy.) om det nordligste

Jylland. Feilb. -ledf, en. (jf 1. Led 2.1

;

især poet., foræld.) den nordlige side ell. del

af et landomraade; vist kun i hest. f. og især
om Norden, Skandinavien, en meget be-
rømt Konge høit oppe fra Nørre-Leden
(oldn. orig.: nor3an or heimi^. Grundtv.
Snorre.III.t96. *Hvad lærte os at sjunge

|

I Nørreledens Asind.sa.PS.VI.15. jeg kalder

alle Rigers Stammer til Nørreleden. Jer.
1. 15(Lindberg). OMøll.Smaabidrag.(1866).
104. Schrøder.Menneskeslægtens levnedsløb.I,

(1876).22. -lide, en. (jf. IL Lide; poet,
sj.) den nordlige del af verden. *Der er et

Land saa kosteligt
|
Alt under Nørrelide.

Grundtv.PS.IV.3. -pol, en. {ænyd. d. s.

(Kalk.V.751); nu næppe br.) d. 8. 8. Nord-
pol (1). PMøll.1.18. *Jeg vil glide paa Skier

10 ved Nørrepol
|
Og gaa nøgen for Otaheitis

Sol
I
Med en Krans af KoTa.\.8mst.93.

Nerres, en. se Nurris.

nørrest, adj. [^nør^sd] {ænyd.d.s.(Kalk.

I.666b^^),jf. oldn. nørztr ; superl til III. nord,
nørre; ji/.nordest; dial., sj.) nordligst. De
skiftede siden Gulland i tre Tredjinger,
så . . den ældste lodtog den nørreste Tred-
jing. GSchiitte. Oldsagn om Godtjod. (1907).
133. Feilb, (u. nordrest;.

20 Nerre-strand, en. (poet., sj.) nord-
strand; især om (havet ved) Skandinaviens
kyster. *Det (o: guds ord) talte Folkets
Tungemaal,

I
Alt op til Nørrestrande.

Grundtv.PS.III.66. *Der svømme de Øer
i Nørrestrand

| Saa yndelig Side om Side.
smst.482.

Nor-side, en. se Nordside.
L Xos, et. se IV. Nys.
II. Xos, et. se I. Nøds.

30 in. nos, præt. af II. nyse. nosen, part,

af II. nyse.
noske, v. se nuske.
nosle, V. se nysle.

L Xosse, et. se I. Nøds.
n. nosse, V. se IL nysse.
nosset, part. af II. nyse.
L Xost, et (f en. Moth.N41). [nøsd] (sj.

Nøste. Suhm.Hist.1.399). flt. nøste (Holb.
Berg.5) ell. (oftest) nester (Brand-Ordning

40 for Bergen-Bye.(1707).Bv. Cii.l832.(Dagbl.
^^U1893.3.sp.3). Gertz.A.138). {fra no. nøst,

naust, oldn. naust; besl.m.oldn. nor, skib (lat.

navis osv.; jf. Nautil^; især om no. (ell. gl.-

nord.) forhold ell. hos sprogrensende forfat-

tere) (ved stranden opført) hus ell. skur til

opbevaring af baade, fiskeredskaber
osv. Zetlitz.NH.56. Min Byrding, der staaer

i Nøstet, troer jeg, bliver nu saa gammel,
at den raadner under Tiæren. Rahb.NF.II.

50 141. Grundtv.PS.VI.346. VSO. MO. han . .

opdagede en Baad i et Nøst ved Bredden.
Pont. LP. VII. 23. jf. Skibsnøst. NMPet.
DH. 1. 1 94. AOlr.Danmarks heltedigtning.I.

(1903).165.
IL Nost, et. se I. Nøds.
I. Xoste, et. se I. Nøst.
II. noste, adj. se III. nøje.

Noster, et. se Nøds.
Noter, flt. af II. Not (s. d.).

60 Nots, en. se Nuts.
Nov, et ell. en. (især dial.) d. s. s. Nøvs.

ded bitte Skidt . . den lille Nøv (o : om en
dreng). Gravl. I gamle Essinge By. (1905). 89.
OrdbS.(kbh.). Xovs, et. {af uvis oprindelse;

jf.jy. nøvsel i lign. bet. samt Nus, IV. Nys;
8j. t rigsspr.) nedsæt, (ell. medlidende) beteg-

19*
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nehe for mennesker ell. dyr (der er smaa,
skrøbelige, „sølle", ikke kan udrette noget videre

osv.). han (savnede) et af sine Lam. Det
var saadan et bitte lille, uerfarent Nøvs.
GSchutte.OK.109. Han synes ikke at være
et gammelt politisk Nøvs. Han er aaben,
djærv og lige \i\.DagNyh.''^U1923.1.sp.l.

]*«vt, et. fit. -er. {af uvis oprindelse; jf.
Nøv, Nøvs 8amt(?) no. naut, kvæg, fæhoved

(se IH. Nød og Arlaud.229); dial. (jy.)) ned-
sæt, (ell. medlidende) betegnelse for en udue-
lig fyr, et sølle fjols, det er gode Tider
for Nøvter og Tosser, naar Rigens Raader
er galne tnhobe.JPJac.(1924).I.19. vi faar
en ny Dyrlæge her til Byen? Det var da
ogsaa paa høje Tid, at det gamle Nøvt,
vi har, kom i Tanker om at trække sig
tnhagel KMich.F.86.



o
I. o, et ell. (no.) en (Holb.DNB.600). [o-']

Høysg.AG.2. ftt. -'er. (ænyd. d. s. (Da Viser,

nr. 200.5.284.2)) 1) navn paa sproglyd.
PSchulz.DS.il. det haarde og det bløde o
(nu: det aabne og det lukkede o, o: å- og
o-lyden).VSO. Jesp.MF.H04. kort, langt o
osv.\

II
hertil ssgr. som o-agtig (lyd), O-lyd

(JVBloch. Bern. om den vesterjydske Dialect.

(1837).19). 2) navn paa bogstav. *Peer
Degn den Bogstav har for gammel Islandsk
regnet, |

Thi den seer ud som O i Rune
Alpha.het.Holb.Paars.178. (jeg skriver)Moåe
med en o. sa.0rthogr.l20. et skrevet, trykt,

latinsk, gotisk o
\
stort og lille o

j jj som
forkortelse for ord, der begynder med o, fx.
Ost (o : øst, se Ostj, og (især i forb. osv., o. s.v.,

og saa videre (se videreø j. || a og o, se I.

A 2 slutn.
Il

o — p opl se op.
II, o, ell. (1. br.) oh, interj. [o*] i (faste)

forb. m.flg. ord ofte tryksvagt: [o] 6. Høysg.
AG.25. undertiden .! 6lsmst.l5. {æda.d.s.
(Fragm.4.24. Mariakl.), oldn.6, ty.oh^got.
o og tilsvarende former i de fleste indoeuro-
pæiske spr.; i nord. vistnok laan fra lat.;

jf. V. aa, ah, ok || ordet tilhører udelukkende
det højtid, (især poet. ell. kirk.) spr. og bruges
ell. (navnlig) brugtes ofte i bet. 2-5 i skrift-

spr., hvor talespr. anvender V. aa, jf. VSO.
(bet. 8) samt: Brugen af denne Lyd (er)

næsten indskrænket til den høitidelige og
oratoriske Udtale, eller til Betegnelsen i

Skriftsproget. Detalmindelige danske Tale-
sprog, ell. Hverdagstalen, kiender egent-
lig blot Interj. aal som Skriftsproget ei har
villet optage. MO.)

1) brugt i tiltale, i forb. m.flg. subst.(ell.

substantivisk ord, led), især for at gøre hen-
vendelsen mere følelsesbetonet (udtrykke ær-
bødighed, hyldest, ømhed, medfølelse, bekla-

gelse, begejstring olgn.). \.i) i egentlig tiltale.

o du vantroe og forvendte ^\ddgt\ Matth.
17.17. *I min Oprigtighed selv, O Pan-
dolfe, ^iQnåQT.Holb.Mel.V.2. *Troe mig,
o ¥TemmQåQ.Ew.(1914).II.25. Greven (kys-
ser Eugenies Haand med Henrykkelse og
siger): „O min allerkiereste Eugeniel"
TBruun.(Skuesp.ll.l06). *0 Vølund, Vø-
lund, der lever

|
en Verden saa underfuld

|

i dem, som tilsammen rister
|
Runer i Hjær-

tets Gwlå. Drachm.yS.193.
jj i tiltale til en

fraværende. O min Arendse I—min Arendse I

Ew.(1914).IV.292. *0, yndigste Kjærminde
(o : en ung pige) I Winth.HF.22. 1 .2) i henven-
delser til gud (ell. andre højere væsener). *0
Gud! hvad er din Viisdom stor. Brors. 74.

O I Guderl min Hjalte foragter mig. Ew.
(1914).1.346. *Køler, o Brama, din Flam-
me. PalM.VI.203. 1.3) i tiltale til (personifi-

cerede) ting ell. forhold (apostrofe). *0 Rig-
dom og Guld,

I
Du Jorderigs Afgud i

skinnende Muld. Kingo.253. *0 Nordhav,
Glimt af Vessel brød | Din mørke Skye.
Ew.(1914).III.187. *0 Kristelighed 1 I Du
skjænker vort Hjærte, hvad verden ej

Yeed.Grundtv.SS.IV.322. *0, Danmark,
gaa Rænker Du aldrig Dig forstod. Hauch.
D.II.86. *0 Adria, gab med en vældig

Hiat. Drachm.SH.139.
2) brugt til at udtrykke (ell. forstærke

io udtryk for) visse følelser, fx. glæde, sorg,

vrede, medfølelse, beklagelse, begejstring, for-
undring. 2.1) (jf.bet.l) i forb. m.flg.subst. ell.

substantivisk ord. ol jeg elendige. Mo^A.Oi.
*„0 Syndl" — „O Skrækl« — „O Svælgl
imellem nu og før!** Ew.(1914).1.256. *o,

jeg Synder!
|
vil Madonna sig forbarme.

Hrz.D.II.63. *han, en Kongesøn, skal |
Her

som en villieløs Træl, o Skjændsel! kæmpe
til Morskab. iroZsi.iJ.i54. O, Ungdom. Jo/is

20 Wul/f. (bogtitel. 1929). en ensom Poppel
(har) faaet de andre Træer til at fortælle

med i den store Historie om Vindene,
som kommer allevegne fra for engang
at hente alt Løv, — o, disse farende
Storme, som Poplen kan fortælle om.
Lauesen.S.175. 2.2) i forb. m. flg. sætn. (ogs.

undertiden anbragt inde i sætn.). jj i forb.

m. udraabs-sætn. o I o ! hvad var hun dei-

Mg.Moth.Ol. O! Hvad Kløer Hænderne
30 paa mig at gi den Lymmel paa Kiæften.

KomGrønneg.II.41. *Juleaften, o hvor er

Du sød,
I
Saa skal alle Folk ha'e Risen-

grød. PJ'after.7 F.ii^. o gud ske lov:
*0 Gud ske Lov evindelig | For Mad og
Drikke n2idide\\g.SalmHj.79.4. *0, Gud
ske Lov for Naadens Ord, | Til Trøst for

dem, som græde. Grundtv.SS.IIL116. jf.
SalmHj.reg. || i forb. m. andre sætn. (ogs.

forkortede sætn.); spec. i svar paa retoriske

40 spørgsmaal ell. indledende en eftersætning

(efter en længere række bisætninger). *Hvad
vindes ved Verdens vidtløftige Hav? | O,
tusinde Farer i skummende TrsivlStub.
40. *Naar du fra Naadens Arme, nu gy-
sende,

I
Neppe tør see det Svelg, som du

frelstes af! ( O da skal Takkens ømme
Vellyst

I
Fylde din Sang. Ew. (1914). III.

262. *Tidlig misted jeg min Moder,
| O,

det giorde mig saa vee! Oehl.L.1.242. (de
50 spurgte) hvorledes hun havde sovet. „O,

forskrækkelig slet!** sagde Prindsessen.
HOAnd. (1919). 1. 39. »Søndenvinden, o!

han har mig (o: havren) \i\ddv.Aakj.VVF.
137. (han) var altid tilfreds og i godt
Humør. . hensynsfuld og rede til at gøre
andre Tjenester. Men oh! Enhver af os
har et ømt Stedl Cavling.J.266. || o, jeg
beder, se bede 8p.40^^^'

3) (Jf- V. aa 2) indledende sætn., der ud-
60 trykker et ønske, en indtrængende bøn ell.
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g

anmodning olgn. *See digl o see din
hielpløse Nøgenhed I Ew.(1914).III.261.
*0, var jeg Mand, som jeg er Gut,

|
O

var min Kiep en Landsel OeRHF.7i
fly for Amors Snare, |

Betragt ei Gudens
G\^nås\ Heih.Poet.Vl.il. Nemesis følger

mig i Hælene. O, gid jeg var letsindig.

Kofoed-Hansen.KA. 1. 414. m. ftg. sit-sætn.

:

01 at min uvante Haand kunde udtrykke
den Ynde og Skiønhed, som oplivede en-
hver af hans sønlige Handlinger. JKosewsf

G.(Rahb.LB.II.106). 01 at han boede i

ethvert Hjerte . . 01 at ethvert Hjerte i

denne Meenighed var Jesu og Dydens
Tempell Blich.(1920). 711.177. jeg er hen-
des Ven, ol at jeg maatte være det i Hjer-
tets OprigtighQå. KierTi.VI.92.

\\ jf.beté:'.

*0, hold op I Jeg skal
|
Nok hytte mig

for Kjærlighedens Faxe. Hrz.1.63. 01 tie

han stille I VSO.
4) 67- V. aa 3^ som udtr.for afvisning,

benægtelse olgn. „I fald jeg nu skulde
falde paa de Tanker at (gifte mig)^ kunde
vel derpaa være noget Ondt at sige?" —
„Aldeles intet! Ohl Langt fra at raade
hende derfra, jeg raader hende langt
hellere dertil." Holb. Forv. 5sc. Leonores
Portrait, siger du? — O du maae have
taget Feyl — haaber jeg. Ew. (1914). II.

330. 01 vil man sige: den heele Samtale
kan Moses have opdigtet. Balle.Bib.I.llO.

*„Jeg holder meest af Landet" — „O, De
spøgeri" Hrz.1.49. O, jeg er aldeles ikke
nysgjerrig. Chievitz.FG. 9.

5) i faste forb. m. flg. interj. (ell. ord, der er

brugt som interj.); jf.ogs. I-II. oha, oho, ohoj.

II (jf'bet.1.2) i forb. som o gudl o himmell
(jf.Gud sp.291^'>«', mmmel sp.llP«-)- *der
boer en Mand —

|
O Gudl — og hvil-

ken! ÆJw'.CiPi^j.JI. 54. O Himmel, der er
hun! sm8t.357. *„vi vente

|
Den unge Hr.

Brienne snart — " — Jette (afsides). „O,
Gudl** Hrz.1.27. jf.MO. o gud, o gud!
i Køge! se I.Køge. || i forb. m. eder olgn.

O hille den, raabte Sanchinal det var ret
Kands for mig, at see min Fader med
Rullinger (o: pufbukser). Biehl.DQ.IV.158.
O for Djævelen! Han er i Stand til at sige
mig det reent ud (o: at patienten er død).
Heib.Poet.I.192.

\\ (jfY. aa 4 slutn.) o
ja. 1. som udtr. for (glad) tilslutning olgn.

„O ja! Et glæde ord.'' Moth.Ol. O ja! —
Lad os engang høre en Anegramatibus.
Ew.(1914).IL333. jf.: Gylden Skrivt for-
kynder os hans Navn . . som hviler der!
O ja! Heldig Fødsel drev ham i Veiret.
FGuldberg.Riberspød8dag.(1797).13. 2. som
udtr. for betinget tilslutning ell. indledende en
berigtigelse, indvending olgn. „Saa I har
kjendt Pottemager Walter?" — „O ja, i

famle Bage.'' Heib.Poet. 1.192. O, ja! det
an nok væreWSO. O, ja! han er ret

flink! sws^. ofte i forb. m. men: (zigeunerne)
mangle tusinde af vore Bekvemmelig-
heder . . oja! men saa ere de ogsaa frie

for ligesaa mange Ubekvemmefigheder.

Blich.(1920).XX.118. Fruen har sine Luner,
o ja, men hvilket Herskab har ikke det?
Oversk.Com.IY.41. Overmagten kan sejre,

o ja, men Sejren maa betales. JKasmA^teZs.

(Beretning om Kbh.s Universitets 400aarsfest.

(1879).49). II
o je, se H. je. || o jemini,

se jemini.
|| (jf.Y.&a. sp.4^) o jo. især i

indtrængende opfordring (som svar paa en
afvisning): „hvor højt saa Eders Hjærte

10 raaber, saa vil det aldrig vække (min kær-
lighed) op igen". „O jo, Marie!" JPJac.J.
-^^^•11 O/. V. aa 2 slutn., 4 slutn.) o nej

1. (jf. ok nej u. ok) som kraftig benægtelse,

Moth.N54. *Du troer, af Lyst til Hævn
han ikke kunde sandse?

|
O iiei\Wes8.177

.

*„Du saae vel gierne denne Knøs antaget
|

Imellem mine Gildinger?" — „O, nei!
j

Vidt feilet." Oehl.A.154. „O nei! (naar man
frabeder sig Noget.) Lad dog være! De

20 maa ikke!" VSO.IV.N84. (gud) vil komme
og tage disse Vingaardsmænd af Dage .

.

Men da de hørte det, sagde de: o nej
do g\ Luc.20.16(SkatRørd.). 2. som udtryk
for (glædelig) overraskelse olgn. O, nei! hvad
siger du? 6, nei! Hvor giorde du mig ban-
ge! F/SO. O, nei da! smst. 3. (l.br.) i udtr.

for haanlig ironi. O, Nei! O, nei virkeligt!

Saa Herren er stødt. F/SO. || ove, ovok,
se ve, vok.

30 oa, interj. se 1. oha.

Oase, en [o'asa] flt. -r. {fra gr. oasis;

af ægyptisk oprindelse; jf. Landø) 1) (især
geogr.) isoleret omraade i en ørken
(opr.: i den libyske ørken), hvor der (p.gr.

af rigeligere forekomst af vand) findes
rigere vegetation. JBaden.FrO.II. Den
største Oase er mida\en.SaUXVIIL364.

\\

uegl., om en frugtbar plet i et mindre frugt-
bart landskab. Jericho danner en Oase ved

40 Jordan. Den er amphitheatralsk omgivet
af Bjerge og var i Oldtiden, da Kilderne
frededes og holdtes rene, en rigeligt van-
det Have, i et hedt Landskab. Ørst.V1.176.
en Oase i Klitørkenen. Goldschm.YIII.274.

jf.: Oase midt i Heden—! Der er ved Ordet
Oase straks det mislige, at man uvilkaar-
ligt kommer til at tænke paa Palmer .

.

noget saftigt grønt og smilende i Modsæt-
ning til et goldt Øde, der omgiver det paa

50 alle Sider. KLars.Ci.22. enhver, der har
Lejlighed til at færdes i en saadan vel-
plejet, vestjydsk Have, vil sande, at Be-
boerne her har gjort et Stykke Ørken til

en Oase.Frem.DN.350. 2) O i sammenlig-
ninger ell. overf. Der var rundt i hans Skæg
smaa Oaser, hvor hans flittige, rastløse
Fingre havde hærget. HuldaLiitk.Degnens
Hus.(1929).32. || især om noget oplivende,

værdifuldt olgn. i et større kedeligt, værdi-
60 løst hele. Midt i vort offentlige Livs trø-

stesløse Sahara er der dog eet Aar, vi
Alle see hen til som en Oase — det er
1848. Holst.Noveller.(1881). 29. Aftenen er
Døgnets Oase . . Da sidder Mo'r og jeg
og taler fortroligt sammen. Nans.JD. 6.

(eksaminanden) følte Glæden over netop
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at være kommen op i denne Oase i sin

historiske Viden. Muusm.FF. 57. Oawe-
ged, en. (hogh.) en (af et eng.firma indført)

betegnelse for en art gedeskind (fra egnene

ved Niger) med grov, haard narv. Emil
Rasm.FB.259. SaVXXVL824. -skind,
et. (hogb.) d.s. SvDahl.Ordbogf. Bogsamlere.
(1919).?7. BibliotH.H.508.
OI»agt ofi. se Opagt osv.

obba, interj. se op.

obducere, v. [cDbdu'se'ra] -ede ell.(sj.)

-te. vbs. -ing (VSO.) ell. Obduktion (s. d.).

(<y. obduzieren; fra Za^. obducere, dække,

lukke til; muligvis egl. om tillukningen af
liget efter sektionen ; især emb., med.) aabne
et lig for at konstatere dødsaarsagen
ell.sygdommens sæde, artosv.;secere. I Drabs-
sager (skal) den Dræbte obduceres. iVørre^.

Privatr.V1.189. Det gjør mig (o: en doktor)

dog ellers ondt, at jeg ikke har obduceret
ham . . Jeg er vis paa, at jeg skulde have fun-
det fixe Ideer i hans Indvolde. fiei&.Poe#.

1.193. Manden (kan) meget godt være død
en naturlig Død. Men selvfølgelig maa vi

have ham obduceret. Oi^itw^.P.J 5*0. j/".;Saa-

mange (snepper), som Forfatteren end har
obduceret, har han dog aldrig fundet An-
det i Kroen, end smaae, korte, fine Træv-
ler, som 2iiV\2iXiiQT. Blich.(1920).XVn.l83.
Obduktion, en. [wbdug'Jo-'w] flt.-er, {af
lat. obductio; vbs. til obducere; især emb.,

med.) det at obducere; sektion; ligaab-
ning. Chr. VTsLaugS'Artider. (1 748). 222.
Obductioner over blesserede og af Vunden
døde VeTSOYiQT.KancSkr.^'^1^1754. KPont.
Retsmed.11.5. || hertil ssgr. som Obduktions-
attest, -beretning, -bord, -erklæring, -forret-

ning (Luxd.Dagb.1.255. Bek.Nr.395'^^U1920.

§47. tidligere ogs. om den skriftlige obduk-
tionsberetning: Prom.'^kl787. Meyer.), -kniv
(KirurgInstr.3), -mand (spec. (nu 1. br.) om
underordnet medhjælper ved obduktioner.Kbh.
^^hl912.7.sp.2), -sav (Kirurglnstr.5), -stue

ofl.

Obelisk, en. [oba'lis^] (f m. lat. form
Obeliscus. Fflug.DF.192). flt. -er. {fra gr.

obeliskos, dim. af obelos, (stege)spid, sten-

støtte; især arkæol.) slank, firesidig, frit-
sta aende pille (oftest bestaaende af een
sten og foroven afsluttet med en lille pyra-
mide), spec. om de med hieroglyffer beskrevne
stenstøtter, der i oldtiden smykkede de ægyp-
tiske helligdomme ; i videre anv., om ethvert

mindesmærke af lign. form. LTid.1726.807.
det er kun ubetydelige Handlinger, som
behøve Obelisker og Pyramider for ikke
at glemmes. FrSneed.1.68. Der var (o: til

indtoget) af malte Træstykker opført en
høj Obelisk. Brandes. XIV. 185. I Haven
(paa Bregentved) findes flere Stenprydel-
ser og Statuer, deriblandt en Obelisk af

Faksekalk, rejst 1770 . . til Minde om Fre-
derik V. Trap.*III.153. || billedl. ell. i sam-
menligninger, (jeg) betragtede Rørvig Kir-
ke med sit firkantede Taarn og sit smukke
Spir, der som en Obelisk reiser sig ude

fra lieden. Berg8.BR.29. *de slanke Pop-
pelobelisker

I
stod glitrende med Glans

af Blik. Gjel.Rø.ll.

O-Ben, et. [1.2] (jf. X-Ben; med.) især

i flt., om udad krummede (under)ben, der

tilsammen danner en figur, som ligner et o;

hjulben; parentesben. VoreSygd.IV.287.
Ober-, i ssgr. se Over-.
Oberst, en. ['o'borsd; foran navne

10 ohQTsd] (f Oberste. MR.1703.110.1791.398.

t Obrist(e). Ordonnance.(Kvartudg.)^*/al701.

§2. Thurah.B.104. TBruun.(Skuesp.l1.46),
(arkais. :) Drachm.PHK.103. f Obrister. Cit.

1 725.(JySaml.4R. 11.292). Luxd. Dagb.II.
381. t Overst(e).JJweU^e. j/.w.Feltoberst;.
gen. -s ell. (nu sj.) -es (MG.), flt. -er. {ænyd.
oberst, obrist; fra ty. oberst (tidligere ogs.

obrist^, egl. substantivisk anv. af superl.

oberst (der oberste, ein oberster); jf. Øver-
:m st(e)) m. h. t. ældre tiders forhold (jf. ssgr.

som Felt-, Kreds-, Krigsoberst^ i al olm.
om den øverstbefalende over en hær(afde-
ling); feltherre; nu om officer af en vis

grad (oftest om chefen for et regiment), ran-
gerende mellem oberstløjtnant og gene-
ralmajor. DL.6—8—10. udi Feldten, naar
mand deeler Byttet, saa faaer Obersten 10.

Captainen 5. Leutnanten hsLlvtreåie. Holb.ll
J.V.12. Oberster over Liv-Regimenterne.

30 Forordn.^Viol746. Den anden Hob af 600
Mand gik i Land i Romsdalen, og blev an-
ført af Oberste Sinclar. Mall.SgH.lOl. Lov
Nr.342yHl922.§164. Oberst-inde, en.

[obarsd'ena] en obersts (ell. oberstløjtnants)

hustru. ChrFlensb.DM.n.l72. MG. Krak.
1924.1. 723. Bjortø.SprogetsLuner. (1927).
150. -lojtnant, en. [ob8rsd'l(J)id(i)nan(')d;

foran navne oborsdlcoidnand] (f Obrist-.

LTid.1734.314. MR.1776.656. Stampe.IV.
40 20). {ænyd.ohrist lieutenant, oberste lytte-

nant, ty. oberst-leutenant; jf.fr. lieutenant-
colonel) egl. om en obersts hjælper ell. stedfor-

træder (se Løjtnant 2); nu om officer, der ran-
gerer umiddelbart under obersten og (i alm.)
kommanderer en bataillon. DL.

6

—8—10.

Seconde-Major Hr. von Lehman (er) med
Oberst-Lieutenants Caracter benaadiget.
Adr.^'>lil762.sp.7. LovNr.342''1^922. §163.

jf.: Aal Hr. Captein, spar mit Liv . . Aal
50 Hr. Major! .. Aal Hr. Oberst Lieutenant!

Holb.Mel.IIL6. \\ hertil (sj.): Oberstløjtnant-

inde (Pont.HK.76). -Ta^tmester, en.
{ænyd. d.s., ty. oberstwachtmeister; foræld.)
betegnelse for den laveste stabsofficer, senere

afløst af Major. Leth.(1800). VSG. Sal.^

IX.552.
Objekt, et ell. \ (arkais.) en (JPJac.

L.90). ['(nbijægri; ogs. (især uden for bet. 1.4^

cnb'jægrZ] (fm. lat. form Objectum. Holb.Tyb.
f^L6. LTid.1742.733. Høysg.S.Z8r). flt.-tr.

{ligesom /i/. objekt, ew^.object, fr. oh]et fra
miat. obiectnm, egl. intk. af oh']ectus, perf.
part. af lat. objicere, kaste ell. anbringe noget

foran en, ogs.: indvende (se Objektion; sml.

forekaste^; jf. Genstand)
1) ting, sag ell. person, som underkastes
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virkningen af (er genstand for) en udtryk-

kelig nævnt ell. tydeligt underforstaaet hand-
ling, ell. som en sanse- ell. tankevirksomhed,

en følelse, tilbøjelighed olgn. er rettet mod;
genstand (1); især i flg. anvendelser: 1.1)

(filos.) egl. (i den skolastiske filosofi) beteg-

nelse for den forestillede, tænkte genstand

i modsætn. til „subjectum", den reale gen-

stand; nu især om de (materielle) ting,
der er genstand for erkendelse, i mod-
sætn. til det erkendende subjekt. (Epikur)
ansaae Forestillingerne . . for virkelige

Billeder, der bestandig udstrømmede af

Objecterne i vor Siel. NTreschow.Philoso-
phiskeForsøg.(1805).59. Ifølge en meget al-

mindelig philosophisk Sprogbrug . . pleier

man at kalde den tænkende Fornuft Sub-
jectet eller det Subjective, og den tænkte
Fornuft Objectet eller det Objective. Heib.
Pros.1.495. Bevidstheden (er) i sin Umid-
delbarhed (f.Ex. hos Barnet) . . en Bevidst-
hed af Objecter, inden den bliver Selv-
bevidsthed. smst.III.218. al Erkendelse
(beror) paa et Forhold mellem det erken-
dende Subjekt og det erkendte Objekt.
Eø/fd.Psyk.^278. SaUXYIIL368. 1.2) CP

om genstand for betragtning, under-
søgelse ell. fremstilling; ofte m.flg.præp.
for. Ingen kand nægte, at dette Skriftes
Objeet (o: russisk retslære) jo er af stoor
Vigtighed. LTid.1787.426. Philosophiens
fornemmeste Objectum er Mennisket og
det^ Fuldkommenhed, sms^.i 74-2.755. et nø-
gent Menniske, som derfor betalis, er Ob-
jekt for Lærlingernis Portraiter. Klevenf.
RJ.120. Ganske at kunne tabe sig i sit Ob-
jekt og fremstille det sandt, tydeligt og
betydningsfuldt, uden uvedkommende Ind-
blanding, er udentvivl det, som charac-
teriserer den virkelige Kunstner. Oehl.P
Skr.I.xir. (kometen) vil rimeligvis i Slut-

ningen af Maaneden være et meget smukt
Ob'iekt. Pol^yiiil927.3.sp.3. jf. Objektglas:
Kun i forholdsvis faa Tilfælde er det mu-
ligt uden særlig Præparation at undersøge
under Mikroskopet et hvilket som helst
Ob]ekt.Sal.^XVlI.18. jf. ssgr. som For-
søgsobjekt (Landbo. 1. 623), Studie-
objekt (Steensby.Geogr.19). 1.3) O om gen-
stand for følelse (lidenskab, begær olgn.)

ell. (be) handling; ofte m.flg.præp. for, al

Godhed er et Objeet for Guds Villie, og saa
vidt en Ting er god, kand Gud ikke andet,
end ville åen.Ruge.FT.342. Der gives ikke
faa Pligter, som ingenlunde ere, eller kunne
være Objekt for Tvsrngslove. Birckner.Tr.
160. *Men nu forsynet (o: med mad) er
den hele Slægt,

|
Og hvilken Taushed nu

og hvilken Nyden
| Og hvilken sig om

intet Andet Bryden
| Og Selvfortaben reent

i sit Objeet! PalM.I.llO. Skolen Cer) et na-
turligt Objekt for Kritik og Utilfredshed.
BerlTid.y9l925.Aftl.sp.l.

\\ (emb.) om gen-
stand for beskatning. Gamle veltjente Ob-
jekter (o: for skat) bliver endevendte og
begramsede, saasnart man faar en Mis-

tanke om, at de kunde bære noget mere.
Hørup.III.52. jf.: Regeringerne fandt .

.

paa at udnytte (tobakken) som Skatte-
objekt. roHfTj.IFi.85.

II
om person. Ma-

gister Tychonius: „Ach Jomfrue Lucilial ..

Du har betaget mig ald min Roelighed,
du er det Objectum, som nu alleene staaer
mig for Øynene.'' Holb.Tyb.1.6. (en) op-
rigtig Kærlighed . . vilde hellere have for-

10 saget end at bringe sin Objekt i . . Van-
skelighed. JPJac.i. 90. Et særligt Objekt
for hans Skinsyge var deres Genbo. Jafe

Schmidt.SP.34. Til at begynde med havde
Baronessen blot og bart interesseret ham
som et nyt „Obiekt''. Wied.S.119.

||
(nu sj.)

m. overgang til bet.: formaal (2.2). Mange
giøre sig stoor Møye og Omkostning (ved
eksperimentelle undersøgelser), uden at sigte

til et fast og vist Objeet, eller i det mindste
20 at kiende det samme tilstrækkelig. LTid.

1737.239. Leth. (1800). Meyer. 1.4) (jf.
Hensyns-, Indholdsobjekt; gram.) d. s. s.

Genstand 1.4. af Mangel paa Casus (kan
vi) som oftest ikke . . adskille Subjectet fra

Objectet, eller den handlende Person fra

den lidende, i de activiske Sætninger.J^a-
den.Gram.194. VilhThoms.Afh.in.459. Mik-
kels.SproglS.79. jf. Høysg.S.ZSr.

2) (nu sj.) d. s. s. Genstand 2. for mig er
30 et sædeligt Fruentimmer, med alle hendes

Zirater paa, det forfærdeligste Objeet i den
hele Sksibmng. Skuesp.X.31. De behagelig-
ste Objecter blive ligegyldige, ja modbyde-
lige (o : hvis appetitten ikke tilfredsstilles), og
det letteste Arbeide tungt. Tode.ST.IL98.

\\

jf. Genstand 2 slutn. 1 Omgangssproget:
bemærker Objeet ofte en Sag af Vigtig-
hed. JBaden.FrO.
Objekt-g^las, et. [I.2] (fagl.) glasplade,

40 hvorpaa objektet for en mikroskopisk under-
søgelse anbringes. LægeforeningensAarbog.
1927.Lommebog.136.
Objektion, en. [cDbjæg'Jo-'n] fit. -er.

{eng., fr. objection; af lat. objectio, vbs. til

objicere (se u. Objekt); nu næppe br.) ind-
vending; bebrejdelse. Holb.JJBet.a4*'.
paa denne Maade opløser hånd denne
Ugudeliges Objectioner, som end ikke
vil antage Skriften.L Tid.i 757.505. JBaden.

50 FrO. Sal.Xin.782. || i forb. m. gøre.
de Objectioner, som giøres mod Poesien.
Holb.Skiemt.)(lv. dend Objection og Be-
breidelse, som mand giør Hollænderne,
at de i Japan maa nægte Christum. LTid.
1728.236. smst.1755.342.

I. Objektiv, et. ['(objægiti'v, ell. (alm.)

(objæg'ti?v] flt. -er. {ty. objektiv, eng. objec-
tive, /r. objectif; forkortet af Objektivg\&s;
fagl.) den linse (m. indfatning osv.) i en kik-

60 kert, et mikroskop, et fotografiapparat osv.,

der er vendt mod den genstand (det objekt),

man vil betragte (ell. fotografere). Paulsen.

1.621. det er mod Kapitæler og Søjler,

at den franske Kunsthistoriker vil rette

sit Objektiv (o: paa fotografiapparat). Jørg.

JF.1.137. den lille Linse i Objectivet stir-
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rede paa mig . . som et 0\e.JVJen8.LB.
33. II

hertil: Objektiv-lukker (m u. I. Luk-
ker 2), -spejl (i kikkert Sal.^XIIL832) ofl.

II. objektiv, adj. ['cobjægiti-'v] (nu 1.

&r.objektivisk. Meyer.), (a/'mia^.objectivus,

afl. af objectum (se Objektj)

1) (filos.) egl. (i den skolastiske filosofi): som
(kun) eksisterer som genstand, objekt for fore-

stillingen, tanken; i nyere tid: som ligger i,

beror paa objektet (l.i), paa den tingene

iboende natur; som bestaar, eksisterer uafhæn-
gigt af det erkendende (individuelle) subjekt;

som kan erkendes af alle. Jeg undersøger .

.

ikke . . hvoraf denne Nødvendighed kan
reise sig, om den er subjectiv eller ob-
jeetiv (o: om den ligger i subjektet ell. objek-

tet). NTreschow. Philosophiske Forsøg. (1805).
17. (da jeg overskuede mine rejseminder)
fremsprang i min Forestilling af dette
Chaos en lille subjectiv Verden — som
jeg ønskede at give objectiv Virkelighed
(Bagges.DV.nX.15: en lille indre Ver-
den — som jeg ønskede at give udvortes
Tilværelse^. -Baf^^es.L.Z.F. Et Stykke som
Ewalds Harlekin Patriot, der ingen objec-
tiv Sandhed har, men hvisVærdie ligger
i den satiriske Fiktion. Oehl.Er.T.32. Man
har fra den reale Værens Standpunkt . .

bebreidet Hegel, at den Væren, hvormed
hans Philosophie begynder, ikke er en
objectiv, væsentlig og virkelig Væren,
men en abstract subjectiv, en reen Tanke-
væren, en almindelig T^Liike. RasmNiels.G.
1.3. der er visse Former, den menneske-
lige Aand . . maa gøre Brug af, naar den
skal fastslaa, hvad der har objektiv Gyl-
dighed. Høffd.DF.25.

2) (især \^) om erkendelse, vurdering, be-

dømmelse, skildring osv.: som (saa vidt mu-
ligt) kun tager hensyn til tingene, sagen, og
ser bort fra (abstraherer fra) de momenter
i erkendelsen, der er afhængige af det er-

kendende, individuelle subjekt, undgaar ind-
blanding af subjektive, personlige synspunk-
ter ell. sympatier; upartisk; saglig; spec.

(æstet.) om digterisk fremstilling: som søger

at give en sandfærdig, tydelig fremstilling

af et emne uden (direkte) udtryk for dig-

terens personlige følelser og meninger, dog
tvivler jeg paa, at man kan paavise No-
gen, der har givet en virkelig objektiv
Skildring af Begivenheden (o: det stock-

holmske blodbad), ublandet med egne Følel-
ser og Tanker. CFalM.0.357. en Bestræ-
belse for at være saa objectiv (Brandes.I.
402: saglig^ som muligt i Kunsten. Bran^Zes.
DD.60. (Oehlenschlåger) havde før selv væ-
ret sin egen Digtnings Midtpunkt, han
søgte nu Skønheden i det udefra givne,
fra den subjektive Digtning vilde han over
til den objektive. VilhAnd.Litt.III.55. oh-
\QVi\v WvLvåering. Rubow. LK.34. som adv.:
at samle de adspredte Billedtræk af sit

eget aandelige Væsen til et helt anskueligt
Sjælebillede .. syntes ham (o: forfatteren)
kun muligt, naar han, som en Afdød, stod

udenfor sit helt afsluttede Jordliv og kunde
beskue det rent objectivt, som en Andens,
uden alle subjective Selvskuffelser. Ing.
Levnet. 1. 8.

\\
(med.) om undersøgelse, som

udføres, symptom, som konstateres af lægen
uafhængigt af den syges egne fornemmelser
eller udsagn. Han er meget optaget af sine
Tilfælde. — Intet objektivt abnormt. Arb.
forsikr.1907.BilagI.183. Patienten var me-

10 get forpint, men Temperaturen normal,
Pulsen 88, og objectiv Undersøgelse viste

i enhver Henseende naturlige Forhold,
fraset Underlivet. Ugeskr.f.Læger.1928.151.
8p.2.

3) (jf. Objekt 1.4; gram.) som staar som
objekt, har en til objektets svarende funktion
olgn.; især i forb. objektiv genetiv, ge-

netiv, der styres af et substantiv og betegner

genstanden for den ved dette udtrykte hand-
20 Ung, følelse osv. (fx. „bogens forfatter", „byt-

tets deling"). Madv.Lat'Sprogl.^268.
objektivere, v. [cobjægti've-ra] -ede

ell. (sj.) -te. vbs. -ing (Eeib. Fros. III. 216.
SaUKVIII.369). (a^. afH. objektiv; O ell.

filos.) gøre objektiv (1) ell. gøre til objekt (1)

;

materialisere; anskueliggøre, objecti-

verede Tanker. Schack.221. den Livsopfat-
telse, han havde stofliggjort i de store Sale,

objektiveret i Farverne, i gult, i perle-
30 gråt, og i kølige Kobberstik. TomKrist.LA.

272.
Il

især: løsrive, hvad der henhører til

ens jeg, fra den subjektive betragtning og
gøre det til genstand for uhildet, objektiv

undersøgelse, fremstilling olgn. naar Johan-
nes Harring (i Carl Baggers „Min Broders
Levnet") objektiverer sit andet Jeg, Ar-
thur, da er han ikke officiel og skamløs,
men dybt bedrøvet. HSchivanenJi.CarlBag-
ger.(1907).11. refi.: Kun saaledes (o: ved

40 at sige han i stedet for jeg om sig selv) sy-

nes han (o: forf.) med' Frihed og nogen-
lunde Upartiskhed . . at kunne objectivere
sig for sig selv og forvandle den egoisti-

ske Selvbeskuelse til en fri Charakter-Op-
fattelse, hvis Gjenstand han paa en Maade
staaer udenfor. Ing. Levnet. 1.8. (Holberg)
ser ved Iagttagelse af Livet og Menne-
skene omkring sig en Vrimmel af mod-
stridende Sind og forskellige Galskaber;

50 det hedder: den objektive Verden. Men
han føler i sit Sind Kimene til dem alle

— det er hans subjektive Verden. Han
digter saa sine Muligheder ind i Virke-
ligheden. Det kalder man at objektivere
sig. VilhAnd.K. 11.151 . O bjektiv-glas,
et. {ty. d. 8., eng. objective glass, fr. verre
objectif; /i^ II. objektiv; egl.: glas, der hen-
hører til (er nærmest, vendt mod) det objekt,

der betragtes, fotograferes; nu næppe br.)

60 d. 8. s. 1. Objektiv. JBaden.FrO. S&B. ob-
jektivisk, adj. 8^^ II. objektiv. Objek-
tivitet, en. [(objægtivi'te-V/] {fr. objecti-

vité, ew^. objectivity; til II. objektiv (1-2);

filos. ell. GJ) det at være objektiv, uaf-
hængiq af subjektet; undertiden: upartisk'

hed. JBaden.FrO. VSO. idet Videnskaben

XV. Rentrykt«/« 1933 20
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erklærer, at Objectiviteten er Sandheden,
fraskriver den sig med det Samme al Ind-
flydelse paa Troen. RasmNiels. G. I. xxiJI.

(han) savnede fuld Objektivitet i de kri-

tiske Tidsskrifter. VilhAnd.LittII.690.
Oblat, en. [(o'bla-'fZ, o'bla-'d] (nu kun

dial Ablat. vAph.(1764). CEMangor.RS.96.
VSO. jf.MO. Meyer. Abelat. TBruun.IV.
145. jf.Feilh.II.729). flt. -er. {ænyd. ohlsit,

obled, offlet, ablat, ableth wfl., glda. of-

flæth, aufflad, oldn. oblåta, oflåta, iy. oblate,

oew^. oflete, oflæte, oflate; /ra mia<. oblata

(hostia), egl. perf. part. af offerre, frembære
(som offer) (opr. gik menigheden op til alte-

ret og ofrede brød og vin, som dernæst af
præsten viedes og forvandledes til Kristi le-

geme og blod); jf. ofre, Offer) 1) (kirk.) lille,

rund, tynd skive af usyret hvedebrød, der

nydes ved den hellige nadver; nadverbrød;
hostie. Aar 1630 Blev een viet Oblat
igiennemstucket af nogle Jøder. Borrebye.
TF.139. (den døende, der blev berettet) laa
med Oblaten i Munden og kunde knap
svælge den. Søiberg.FLP.192. 2) (fagl.) om
lignende dej(skive) til forsk, verdslig brug.

2.1) (i/*. Taffeloblatj brugt til underlag for
konditorkager ell. (i form af smaa kapsler)

til at lægge om pulver, for at man ikke skal

smage dette. Dette Middel bruges . . ind-
vortes i Pulver . . i Oblat, Vand eller Viin.
Aaskoiv.A.71. Funke.(1801).II. 607. VSO.
MO. VareL.^713. 2.2) O/- Mund-, Segloblat
samt ssgr. som Brev-, Dokument-, Kancelli-
oblat. VareL.^631; nu lidt gldgs.) brugt til

forsegling af breve; nu oftest om skiveformet
seglmærke af gummieret papir, (brevet)

er kuns forseglet med en Oblat. TBruun.
Pr.82. nogle franske, figurerede Oblater
til at klæbe udenpaa Brevet. Erz.D.IV.83.
Tops.11.138. Oblat-, i ssgr. (fagl., især

foræld.) af Oblat 1-2, fx. (foruden de ndf.
medtagne) Oblat-bager, -bakkelse (Kogeb.
(1710).159), -daase, -dej, -fabrikant, -fad,

-handler, -kræmmer, -æske (se især VSO.).
-besse, en. [2] (sj.) knaldhættebøsse. Mad-
sen - Vorgod&Pinholt.LandsbyskolensLæsebog.
11.(1902). 153. -form, en. d. s. s. -jærn.
VS0.T.22. MO. -jærn, et. jærn, hvori
oblatkage bages, ell. hvormed man udskærer
oblater. VS0.I.22. MO. -kage, en. (jf.
-tavle^ kage af oblatdej (hvoraf oblaterne
udskæres). OeconH.(1784).I.267. VS0.I.22.
MO. -kapsel, en. oblat (2.i), bestemt til

at indeslutte en afvejet mængde af et læge-
middel. Panum.377. PharmacopoeaDanica.
(1933).136. -papir, et. (bag.) underlags-
papir under en lagkage. ORung. VS.30. -sig-
net, et. signet til anbringelse af brevoblater.

VSO. MO. -tavle, en. d.s.s. -kage. Vare
L.(1807).II.246. -trykker, en. d.s.s. -sig-

net. MO.
obligat, adj. [(obli'ga-'<i, ob-] {af lat.

obligatus, perf. part. af obligare, se obli-

^ere) bunden; forpligtet; nødvendig;
især i fig. anv.: 1) (især G)^ som man føler

sig forpligtet til, ell. som er blevet en sæd-

vane, tradition, noget som plejer at udføres,

finde sted, noget uundgaaehgt ell. nødvendigt.
den obligate Rejse til Italien, som (Købke)
foretog i Aarene 18SS-^0.JLange. 1.200.
FreiesTebens Omvendelse (minder) om de i

vor hele nordiske Literatur obligate (Bran-
des.1.397: pligtskyldige^ Vikingeomven-
delser. ^rawdes.DJ9.5i. Paa Grund af den
ved Juletider obligate Forsinkelse ankom

10 man først sent om Aftenen til den lille

Landstation, hvor man skulde stige af,

CMølLM.IlI.192. det Boheme -Væsen, som
den Gang var obligat blandt unge Lite-

TSiter.Jørg.Liv.II.26. j/. obligatorisk: her-
efter bliver Maskinskrivning obligat paa
Kontoret. ORung.P.166. 2) J" om en (in-

strumental)stemme i et musikstykke: som ud-
gør en nødvendig del af kompositionen; især

om en ledsagende, koncerterende solo-instru-

20 mentalstemme ved arier. MusikL.(1801).175.
de smukke Arier med obligat Obo. Tilsk.

1928.11.58. jf.: Sangene blev til Klaver-
stykker med obligat Sangstemme. RBergh.
M.64.

II
spille obligat, (nu næppe br.)

spille solo. VSO. Obligation, en. [cobli-

ga'Jo-'n, ob-] (f OhUgais. Moth.' 02). flt. -er,

(ænyd. d.s. (DGrammat.III.23); af lat. obli-

gat!o, vbs. til obligare, se obligere) 1) (nu
næppe br.) forpligtelse (især: i skriftlig

30 form), de have hverken Bud eller For-
bud, bruge ingen Vidne eller Obligationer.

Pflug.DP.780. en Fraværende kand indgaa
en Obligation og Forpligtelse ved Skrivel-

ser. Holb.NF.1.143. Gerhard von Skylden-
borgs parole skulde ikke være saa kraf-

tig som dend sterkeste Obligation. sa.iiX
1.4. den moralske Nødvendighed kaldes
Forpligtelse (Obligation). Kraft.Cosmologie.

(1752).92. JBaden.FrO. Meyer. || nu især
40 (jf. bet. 2; jur.) i ssgr. som Obligations-for-

hold (forholdet ml. fordringshaver og skyld-

ner; skyldforhold. Lassen.AO.6), -ret (læren

om obligationsforholdene. Haandbog i Obli-
gationsretten. Lassen.(bogtitel.l892)), hvor-

til adj. -retlig (Sal.XIII.783). 2) skriftligt

bevis for en skyld; gældsfor skrivning;
gældsbevis; især (jf. Hypotek-, Kasse-,
Kreditforenings-, Kreditkasse-, Pante-,
Statsobligation^ om bevisdokument for

50 længere varende gæld, hvoraf der svares

en fast (halvaarlig) rente, jeg kand viise jer

Vexler og Obligationer, som jeg har paa
60000 Rixdaler. ITo/ft.i;J.7.4. en original
Obligation paa 250,000 Rigsdaler Dansk
Kourant. PAHeib.E.49. Min Fader skylder
900 Rdlr. til denne Mand . . og imorgen er
Obligationen udløben. Heib.Poet.V.309. af-

hænde, omsætte, sælge Obligationer. iwdv.
kongelige obligationer, se Il.konge-

60 lig 2. staaende obligation, gældsbrev

af længere varighed, (de) der paa en kort
Tid behøve Penge til Laans, skulle (ikke)

forbindes dertil at bruge ligesaa høit Stem-
pletpapiir, som de der fra Aar til andet
staaende Obligationer udstede. Forordn.^^/n
1 731 . Nørreg.Privatr. III.125. Lassen.SO,
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246ff.265. II
hilledl. *Sex, otte Tiggere med

aabne Saar —
|
Obligationer, hvorpaa de

henter |
Ved Foreviisning, Aar for Aar,

|

De lovligt faldende, gode Renter. T^iwtA.

YIM. II
hertil ssgr. som Obligations-behold-

ning, -debitor, -ejer, -gæld, -handel, -kredi-

tor, -kurs, -laan, -rente, -stempel ofl. 3)

(nu næppe hr.) det at føle sig forplig-
tet, taknemmelig over for nogen; hengi-
venhed (især i forb. m. i or). Min kiere

Monsieur, jeg kand ikke nok udsige, hvil-

ken Obligation jeg har for ham. Molb.Epb.
III.9. u-anseet all den Obligation, den
Christne Kirke havde denne Herre (o:

Konstantin den store) . . saa var han dog
ingen Relgen. sa.Kh.214. LTid.1727.24y.
vAph.(1759). G3 obligatorislc, adj.{(fMi-

ga'to'ris^, ob-] {jf. ty. obligatorisch , eng.

obligatory, sen. lat. obligatorius; til obli-

gere; jf. obligat) paalagt som en pligt;

som man er forpligtet til; tvungen
(især mo(ls. frivillige; ogs. undertiden d.s.s.

obligat (1). JBaden.FrO. Efter Horats er

5 akter obligatoriske (o: for et drama).
VVed.C.179. Nogle af Fagene er obligatori-

ske, medens andre er valgfrie. Tilsk.1920.

1.361. oblig^ere, v. [(nbli'Je-'ro, ob-] -ede

ell.'U (Hørn.Moral.II.48. JBaden.FrO.).
vbs.jf. Obligation, {ænyd. d.s. (DGrammat.
1.148), (ældre) ty. obiigieren, fr. obliger
osv.; af lat. obligare, egl.: binde (fast) til

olgn. (jf. II. legere); nu næppe br.) 1) for-
pligte (1); forbinde (5); ogs.: tvinge,
nøde (især i forb. m. til^. de Lybske skulde
være ham behielpelige til . . at obligere
de Svenske til at betale aarligen . . 1300
Stokholmske Mark. Holb.DH.II.13. hånd
gav sig . . i Kloster, men Paven . . obli-

gerede ham at gaae dersif ig'ien.LTid.l726.

92. hånd blev obligeret til at indgaae ved
en Tractat, at alle Spanske skulde trekke
ud af Nederlandene, sms^.i 7.28.55 7. JBa-
den.FrO. Meyer. \\ reft. Pflug.DP.1086. Jeg
vilde obligere mig til at giøre et halv
hundrede slige Børn om Aaret. Bolb.Bars.
LI.

II perf. part. som adj. hver Huus-Fa-
der . . er obligerit uden for sit Huusis
Dør at ophengeen Tavle, og derpaa tegne
alle sine Huus-Folck. Pflug.DP.433. Slange.
ChrIV.1266. JBaden.FrO. 2) gøre moralsk
forpligtet; forbinde (6). der (er) intet at

sige derpaa (o: at I dræber Jer) tvert imod
I Obligerer Folk derved, saa som man har
stor mangel paa Materie til Tragoedier.
Holb.Hex.IV.l. alle disse Complimenter
var ikke nødig, jeg er jo obligered at

tiene ham i alt hvad mig mueligt er. sa.

IIJ.II.I. vi obligerer os Læseren med at

sige ham, at samme Oversættelse med
første vil komme for Bagen. LTid.1739.
840.

II
være en obligeret, være en for-

bunden, henaiven. jeg er Jomfruen obli-

gered for hendes gode Tilbud, ligesaa
luldkommelig, som jeg havde taget der
imoå.Holb.VgH.lL2. JBaden.FrO. Meyer.
Obo, en. [o'bo-'] gldgs.ogs.: [ho'bo-']"j/".

stavemaader som Hobo(e) (LTid.1744.531.
Bagges.V.135. Bagger.1.40. MusikLLL144),
Hautbois (LTid.1744.531. MusikL.(1801).
113. Sal.XIIL783. jf.flt.Banthoier. Biehl.

DQ.IY.117. Hautboer. sm8t.III.241). f Ho-
bøj(e) (Skuesp.IV.483. if.Hobboie. Moth.H
222), Højbøj (Phønixb.TC.lI.Nr.4.5). flt. -er.

{ty. hoboe, eng. oboey hautboy, ital. ohoe;
fra /"r. hautbois, egl: højt trælblæseinstru-

10 ment)) J" diskant-træblæseinstrument,
hvis mundstykke bestaar af to tyndt skrabede
blade af sukkerrør ell. siv, der er samlet

til et cylindrisk rør. *Hoboerne blæses, og
Trommerne slaae.Bagges.Y.135. EdersVio-
ler og Oboer skal fylde Salen i Aften, med
Munterhed og Liv. Oehl.Y1.281. *Det ra-

ske Buestrøg end klang,
|
Sødt blandet

med Hoboens San g. WiwiA. 77. i55. *Hør
Obo og Valdhorn blæse

| Op en munter
20 Ecossaise. Recke.FJ.59. Arier med obligat

Oho. Tilsk. 1928. II. 58. \\ billedl. ell. i sam-
menligninger. (Olaf Poulsens) Trompetfan-
fare stemte hverken med Hr. Jerndorffs
smægtende Hyrdefløjte .. eller Hr. Mant-
zius' snerrende Obo. EBrand.H.125. Stem-
men var nu ganske smeltet og sang, høj og
varlig som en Obo. JYJens.H.297. Obo-
ist, en. [obo'isd] gldgs. ogs.: [hobo'isri]

jf. stavemaader som Hoboist (vAph.(1759).
30 MR.1798.884. Heib.Poet.Y.286. Krak.1919.

1.573), Hautboist (Forordn.(Kvartudg.)^^U
1713.§7. PalM.YIIL240. MusikL.1.332. jf.
Houtboist. Prahl.ST.I.202. Houboist. MR.
1813.178). flt. -er. {eng. oboist, ty. hoboist,

fr. hautboiste; til Obo; j/". Hoppegist) ^
musiker, der spiller obo; tidligere ogs.

om militærmusiker (oboen var tidligere

det vigtigste melodiinstrument i militærorke-
stre). *Liv-Regimentet nu Fornøyelse op-

40 vekker | Med Houtboister det paa Vagt
herefter trekker. Prahl.ST.1.202. Han var
imidlertid bleven ansat som Hoboist ved
Nationalgarden. Hrz.YII.113. Hautboister
af Livgarden. PalM.YIII. 240. *Der har
Ammerne sat Stævne med Gardisterne;

|

Barnepigerne var skudt i Hoboisterne.
Rantzau.D.Nr.32. Oboist: MR.1811.123.
HPanumB.ML.496.
Obol, en. [o'bo'fj flt. -er. {fra gr. obo-

so 16s; især foræld, ell. poet.) græsk (sølv)-
mønt, Ve drakme; spec. om den mønt, man
i oldtidens Grækenland plejede at anbringe
mellem den dødes tænder som færgepenge til

Karon. JBaden.FrO. *(han) vover Sjæl
og Legem i et Spil, |

Hvori knap en Obol
jeg vilde vove. PalM.VI.168. jeg ejer kun
denne her. Obolen til Færgekarlen Karon
paa Floden Styx. KnudPoius.Ya.33.
Obrist, ObristeCr), en. se Oberst.

60 obscen, Obscenitet, se obskøn, Ob-
skønitet.

obsalTere, obselvere, v. se obser-

vere.
ObserTans, en. [(nbsBr'van's] flt. (sj.)

-er. {ænyd. obseruantz (Rævebog); af lat.

observantia, til observare, se observere)

20*
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1) til observere 1. l.l) (nu næppe br.) det

at overholde, respektere en lov osv.; over-
holdelse. om Kongen ved andre Midler
skulle foraarsagis sin Lovs Lydighed og
Observantz . . at erholde og bevare. DL.
6—1—5. Meget mindre vilde Kongen til-

stæde, at gamle Love, Statuter og Haand-
fæstningen, skulde jo vorde udi billig Agt
og Observantz underholdet. iSZan^e.C/irlF.

1459. 1.2) (nu næppe br.) (overholdelse af)
skik og brug, sædvane, (angaaende den
jødiske gudstjeneste) anfører han der disse
Observancer, nemlig, at de ikke maatte
bringe nogen Kiep med sig udi Haanden
(o8v.).Eolb..JH.II.491.Handel8O.(1807).105.
JBaden.FrO. VSO. Meyer. 1.3) (især ka-
tolsk-kirk.) klosterregel; ordensregel;
især i forb. som den milde(re) ell. stren-
ge (re) observans. Meyer. ^ Franciska-
nerne af den regulerede Observans spal-
tedes atter i forsk. Partier, idet nogle
vilde have en endnu strengere Obser-
vans. /Sa^.*FIIJ.65 7. i videre anv.: Grundt-
vigianerne af den nye Observans. FrNiels.
(BiskopFr.Nielsen.(1911).108). D'Hrr. af den
gamle Observans, som formedelst Alder er
afskaaret fra baade at glemme og at lære,
ryster paa deres vise . . Hoveder. OGeis-
mar. Kirkemænd og Digtere. (1 930) . 58. jf.

:

Provst Ingemann, en korpulent Prælat-
type af den milde Kirkeobservans.
CarlGandrup.Lazarus.(1917).65. 2) (sj.) til

observere 2: iagttagelse (1); i forb. som
være under observans, blive iagttaget,

observeret, allerede fra Lyngs Odde var en
saadan Sejler under Observants af Hav-
nens Stok paa Broen. DagNyh.^^/7 1922.7.
sp.S.

Observation, en. [(obsBrva'Jo-'n] flt.

-er. {ænyd. d.s. (TBrahe. Opera omnia.XIV.
(1928).188); af lat. observatio; vbs. til ob-
servere)

1) (nu næppe br.) <iZ observere 1: iagt-
tagelse (2); overholdelse, i Freds-For-
draget var besluttet, at . . Kongen udi
Frankeriges Ratification paa samme Trac-
tater, til desbedre Styrke og Observation
skulde søges og hegisdres.Slange.ChrlV.
1436.

2) til observere 2: iagttagelse af noget
(gennem nogen tid) med det formå al at
undersøge, udforske ell. passe paa det;

dels om handlingen, dels (jf. bet. S) om dens
resultat (det, man konstaterer); især i flg.

anv.: 2.1) (nu 1. br.) i al alm.; undertiden
m. overgang til bet: betragtning (1), over-
vejelse (af noget, man har iagttaget), speku-
lation. Folk tænker, at der er ingen Obser-
vationer ved at være Degn, jo jol Degne-
Kald er min Troe et vanskeligt Embede,
naar man skal have det paa den Fod, at
det skal føde sin Msind. Holb.Er.1.3. hånd
(fremførte) sit Forslag, hvilket i Begyn-
delsen aldeles blev afslaget, men siden i

nogen Observation taget (o: blev taget un-
der overvejelse). LTid. 1732. 687. ved sine

grundige Observationer . . kom (han) paa
det Rene med, at Emilie . . netop var den
Qvinde, hans Hjerte fordrede. Chievitz.FG.
178.

II
have under observation, spec.

om politiet: holde øje med (mistænkelige fore-
tagender ell. personer). Vi (o : politiet) har
længe haft Bureauet her under Observa-
tion, og nu var Sagen omsider moden.
0Bung.F.189. 2.2) (især i flt.) om iagtta-

10 gelser af naturfænomener, iagttagelser med
natur- ell. læge-videnskabelige formaal olgn.

Vi vide af physiske Observationer, at den
Materie Lyset fortplanter sig ved til os,

umueligen ey er Luften, men en særdeles
MsLterie. Ruge.FT.156. I Hafverne er of-

veralt Sand-Bunker, hvorudi han om Som-
meren underholder alleslags Insecter til

sin Plaisir og Observationer. Klevenf.RJ.
114. at finde Tingenes Egenskaber ved

20 de blotte Observationer . . som faaes ved
blot at give agt paa det, som skeer i Tin-
gene. Kraft.Logik.(1751).252.

II
især(fagl.)

om magnetiske, astronomiske ell. meteorologi-

ske iagttagelser og (^) om de iagttagelser og
beregninger, hvorved man bestemmer et skibs

plads, kompassers ell. søures fejlvisning olgn.

(ofte i forb. som anstille, foretage, gøre ob-
servationer/ fick goed observation af soe-

len Norderbreede 58 grader og 6 minuter.
30 JJueL39. Det er 186 Aar siden de Astrono-

miske Observationer giordes første Gang
paa Rveen. Adr.'V9l762.sp.3. tage Obser-
vationer til Søs.Scheller.MarO. SaUXVIII.
373.

II
(med.) i forb. som blive indlagt

til, være til ("eW.under^ observation,
om patient, der indlægges paa et hospital ell.

en klinik, for at hans sygdom gennem læn-
gere tids iagttagelse og undersøgelse kan blive

nøjagtigt konstateret (ofte spec. m. h t. sinds-

40 syge). JHerredsfogden har ønsket den paa-
gældende indlagt til Observation paa en
af Statens Sindssygeanstalter. JlfiwSfcr.AV.

355^101908. SaVXVIII.373. 2.3) ^ ud-
spejden, rekognoscering olgn. Huset i Ud-
kanten lige for er et glimrende Støtte-

punkt for Ohservditionen. Bønnelycke. Sp.
162. Det eneste. Ministeren havde troet

at burde gøre, var . . at lade en lille Ka-
valleristyrke gaa ned til Kolding til Ob-

50 servation af Grænsen. AFriis.DK.35.

3) (nu næppe br.) til observere 3: med-
delelse, bemærkning, regel osv., der ud-
trykker (resultatet af) en iagttagelse,

af overvejelser olgn. Mr. D. har holdt for

tienlig at udgive sine Observationer over
dette Værk. LTid.1726.532. Til disse (in-

sekters) Udryddelse foreslages . . adskillige

gode Raad; hvornæst hånd giør endnu an-

dre Observationer over Kornet, over de
60 adskillige Meelets Eegenskaber . . hvorom

Auctor selv best eftersees.smsf.i757.588.
Dog er denne Observation om Verbaler
og Abstracta eller deres Synonymer ikke
fri for al Exception (o: ikke undtagelsesløs).

Høysg.S.199. Leth.(1800). MO. Meyer.
Observations-, i ssgr. af Observa-
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tion 2. 1) (nu sj.) til Observation 2.i, /bc.

Observations-gave (Ørst.Br.I.S?. Gylb.XI.

134), -talent (Chievitz.FG.72), om udpræget
iagttagelsesevne. 2) (fagl.) til Observation
2.2, fx. Observations-kube (kube, hvor man
gennem en glasvæg kan iagttage biernes fær-
den. Fleischer.B.320) samt (astr., meteorol.,

fys. ell. vL , «e fx. Scheller.MarO.) ssgr. som
•fejl, -journal) -klokkeslæt, -officer, -proto-

kol, -rum, -række, -sted (LTid.1741.321),
-ur (GFUr8in.Uhre.(1843).114), -øjeblik ell.

(med.) ssgr. som -indlæggelse, -karantæne
(Larsen.). 3) y^ til Observation 2.3, i ssgr.

som Observations -armé, -eskadre, -flaade,

-hær, -kordon (se u. I. Kordon 3), -korps
(VSO. Sal.XIII.785), -post.

Observator, en. [(obs^r'va-twr] flt. -er

[(nbsBrva'toTar, -'to(r)j] (af lat. observa-
tor; til observere 2(2); jf. Observatør; især

fagl) person, der foretager iagttagel-
ser, observationer, naar et Experiment
er vorden giort, og en Observator vil

være nøye, da er det got . . det samme
igien at begynde. LTid.l737.240.\\ nu især

om person, der foretager astronomiske ell. me-
teorologiske observationer. LTid.1739.443.
JBaden.FrO. SaVXyi.1021. Statskalen-

der.1933.483.
li (1. br.) d. s. s. Observatør 2

slutn. YoreBerrer.^^U1920.30. Observa-
torium, et. [(nbsBrva'to-'riom] best. f. -iet;

ilt. -ier. {ty. observatorium, eng. observa-
tory, fr. observatoire; dannet til stammen
i Observator, Observation) med instrumen-
ter udstyret lokale ell. bygning, hvorfra
der foretages (regelmæssige) magne-
tiske, meteorologiske ell. (især) astro-
nomiske observationer. Paa de øfver-
ste indrettede Kammere er indrettet et

Observatorium, til den ædle Stierne-Kun-
stes og Himmelens Betragtnings Viden-
skab at øfve, fortsætte og forbedre. Slange.
ChrIV.1141. (Tyge Brahes morbroder) hav-
de indrettet ham et astronomisk Observa-
torium. Heib.Pros.IX.51. SaVXVI.1021.
XVIII.375. Observator, en. [(obs^rva-
'tø-V] flt. -er. (fra fr. observateur; jf. Ob-
servator; især fagl.) person, der foretager ob-

servationer (2). 1) (foræld.) til observere 2.i;

iagttager, (generalen) var en klog Mand,
og, som jeg ved nogle Lejligheder mær-
kede, en fiin Observatør. FAHeib.E.145.

\\

person, der overvaagede rettergangen ved un-
derretten i Trankebar og afgav rapport til

guvernementet. Regl.^/il781.§3.\\om en assi-

stent hos bankøren ved hasardspillet farao,
der holdt øje med modspillerne og modtog og
udbetalte pengene. VSO. 2) til observere
2.2.

II
(astr., foræld.) om astronomisk obser-

vator. Nogle Aar . . var han Observatør
paa det astronomiske Taarn, og atter i

nogle Dekanus ved Communitetet. NBlich.
ViumPræstekald.(1795).275. VSO.

||
(fagl.)

person, der foretager observationer t et luft-

fartøj. VoreHerrer.^V4l920.30. I Flyve-
maskinen sidder Flyveren og Observatø-
ren. Gad8Mag.1928.407.

observere, v. [ø>bsBr've-'r8] (dial, vulg.

ogs. m. former som obsélvere. Hostr.G.20,
UnivBl.I.372(nordsjæll.). obsalvere. Holb.
Tyb. V.8. obsolvere. EoseBruhn.UnderHjem-
metsTag.(iy05).180). -ede ell. (nu sj. i rigs-

syr.) -te (FSøeborg.SC.xvii. JHelms.NV.
79). vbs. -ing ell. (oftest) Observation (s. d.),

j/". Observans, (ænyd. d.s. (TBrahe. Opera
omnia.XIV.(1928). 189)), ty. observieren,

10 fr. observer osv.; af lat. observare)

1) (7iu næppe br.) m. h. t. lov, forskrift,

overenskomst, fremgangsmaade, sædvane osv.:

iagttage (2); overholde; efterleve, sam-
mesteds (o: i Visby) er en Søe-Ræt giort,

som endnu fast over alt observeris. Pflug,
DP.48. de Spartaner (skulde) til ævig Tid
være forbundne at holde hans Lover, hvil-

ke de ogsaa med stor Fliid observerede
udi 500. Aar. Holb.Intr.1.6. de observerede

20 latterlige Bryllups Ceremonier. LTid.1731.
346. ingen kand i daglig Tale observere
at gjøre Forskj el paa Tallene i Verbis.
JSøysg.lPr.21. Meyer.

2) om handling, hvorved noget betragtes,

iagttages, bemærkes; dels om selve handlin-
gen: (gennem nogen tid) underkaste noget
iagttagelse, for at overvaage, holde
øje med det ell. (nu især) for at udforske
det, komme til klarhed over dets væsen

30 olgn., dels (i olm. spr. nu hyppigst) om re-

sultatet af iagttagelsen: opdage; bemærke;
konstatere. 2.1) (nu især spøg.) i al alm.
Professores Theologiæ (skal) efter gam-
mel Viis skiftes til i egen Person altid

at anhøre saadanne Prøve-Prædikener og
der observere Studentens Maade, saavel i

Materien som i Forhandlingen samt i Talen
og Geberder. Forordn.^/sl707.§3. naar mand
observerede, mærkede, og gav agt paa

40 dends (o: dragens) fart, og gang, da maatte
mand forundre sig . . over fartens Hastig-
hed.Eolb.Bars.il. 8. General V. (satte) Al-
buen paa Bordet, hvilede sit Hoved paa
Haanden og observerede Talleyrand me-
get nøye. PAHeib.E.146. Jeg . . satte mig
(for) at iagttage Ildens Fremskridt og se-

nere Aftagen, samt hvad andet Mærkeligt
der er at observere ved en Ildebrand.
Chievitz.FG.5. man kan observere meget

50 over Randen af en Avis. JVJens.OM.109.
\\ m. bisætn. som obj. du skal blive her ved
Porten i Nat for at" observere, om min
Søn gaaer ud. Holb.Mase.1.8. (i) Apostler-
nes Gierninger . . sees, hvor nøye (Lukas)
har observeret, hvad hånd har hørt og seet
at være passeret . . Apostlerne. Borrebye.
TF.812. (jeg) observerede . . at der var
en Knap løs i min K\o\e.Blich.(1920).XIV.
126. 'Mo'r (o: en and) vil med Halen hel-

60 ler observere, | hvad Varmegrad det (o:

vandet) monne være.Eich.II.2. \\ i opfor-
dringer olgn. ofte m. bet.: skænke opmærk-
somhed; mærke sig; huske paa. Det
maae observeres, at her ikke er Qvæstion
om, hvor Hovedsagen henhører. /S^am^^e.

11.166. især (navnhg i annoncer, reklamer
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olgn.) i imp. observerl (oftest forkortet

obsA) bemærk! notabene! *Obs.l Obs.! Man
bedes passe paa, | at ej der Trykfejl bli'r

i Svaretl PoU/6l933.6.8p.5. Obs.! vi fører

altid friske varer!
j 2.2) (fagl.) om natur-

videnskabelige iagttagelser olgn., nu især (astr.

ell. ^) om astronomiske ell. nautiske obser-

vationer olgn. (se Observation 2.2^, N. N.
er alle Aftener flittig ude at observere og
eftersee Himmelens Beskaffenhed. Gram.
Breve.272. de Franske Astronomi have
haft den Lycke at observere Mercurium
in Sole den 9 ^oYQxnh.LTid.l?24.21. ^
observeret bredde ell. længde. Sø
Lex.(1808).25.84. Scheller.MarO. obser-
veret plads. sms^. 2.3) ^ iagttage, ud-
spejde fjenden(s bevægelse); ogs. uden obj.:

rekognoscere. Jeg vil for Tidens Korthed
af-bryde, og som en fornuftig Anfører po-
stire mig bag ved for at ohsaAvere. Holb.
Tyb. V.8. Kongen som vilde observere sine
Fienders Forhold, lagde sig med Maven
op til et V2iV2i^Qt.LTid.l727.205. Man lod
en Eskadron af de Randers Dragoner gaa
til Kolding for at observere Sydgrænsen.
AFriis.DK.32.

3) (nu næppe br.) meddele en iagtta-
gelse, (forfatteren) observerer at Sviin og
Fugle søger dem (o: oldenborrer) op under
Træerne, og æder dem. LTid.1726.534.
obskur, adj. [cob'sgy-V,s/æMwere -'sgu-V]

(fra fr. obscur, lat. obscurus) \) mørk (1).

JBaden.FrO. Meyer. || nu vist kun (m. lat.

form) i forb. camera obscura,se Kam era.

2) \ dunkel; vanskelig at forstaa. ob-
scur for de Enfoldige at forstaae. H^ei^m.

Fhy8ik.24. Meyer. 3) tU ukendt; uanse-
lig; nu især (lidt nedsæt.) m. overgang til

bet. 4. at indmure Sarkofager og andre
Gravmonumenter, mest af den fadeste og
flaueste Smag, og til Amindelse af tildeels

meget obscure Personer. POBrøndst.RD.
137. lange Rækker af obskyre Konger.
JohsSteenstr.HN.3. de mest obscure Blade
som „Morgenposten" og „Landbobladet".
EHenrichs.MF.1.157. Odysseen handler om
en Konge fra Ithaka, der til alle Tider var
en obscur 0. Til8k.1922.II.27. 4) sotn er af
en (moralsk) tarvelig ell. tvivlsom, mindre
pæn ell. honnet beskaffenhed; som der er noget
fordægtigt ved; lyssky; skummel. „Har
du aldrig grublet over, hvorfor jeg ding-
ler rundt og har saa mange obskure Be-
kendte ?" — „Du er en Solderist.«— „. . Nej,
Sagen er, at jeg føler mig i Slægt med
Samfundets Outsidere.'*JMagnus.B.25. Ob-
skyr er på dansk en beværtning for al-

fonser og bondefangere, en sølle journa-
list ved et ilde anset blad eller en agent,
der benyttes til lyssky politiske handler
o. s. V.Hjortø. OS. 115. Hans Kuffert var
klar og et fint nyt Rejsepas besørget fra
gode Venner i et eller andet obskurt Bu-
reau for den Slags. ORung.P.209. et ob-
scurt Danse\6k2i\e.Tilsk.l928.I1.42. GJ Ob-
«karant, en. [cnbsgu'rBn'd] flt.-er. (fra

ty. obskurant (fr. obscurant osv.), dannet (i

slutn. af 18. aarh.) til lat. obscurans, præs.
part. af lat. obscurare, formørke) fjende
af oplysning og tankefrihed; mørke-
mand; lysfjende; ogs.: uvidende person.
JBaden.FrO. du er en Obskurant og en
Bagstræver. Jørg. Liv. V. 55. CP obskn-
rantiii^k, adj. [(obsgu'rBncZis^'] (1. br.) adj.

til Obskurant. poetiske Frihedsmænds Om-
10 skabning til obscurantiske (Brandes. 11.59:

lysfjendske; Filistere. Brandes.DD.236. CP

Obsknrantisme, en. [cnbsgurBn'tisma]

had til oplysning og tankefrihed; obskuran-
tisk opfattelse elL livssyn. JBaden.FrO. SaU
XVIII.375.

CP obskon, adj. [(nb'sgo'n, gldgs. mh-
'so'n] (f obscen. JBaden.FrO.). (fra ty. ob-
szon, t obscen, fr. obscéne, af lat. obscoe-
nus, obscenus) smudsig i moralsk henseende

20 (især m.h.t. kønslige forhold); slibrig; uhø-
visk; uanstændig; utugtig, en af hans
Repliker er 6bseQn.Brandes.VIII.442. *ob-

scøne Bøger. Jørg.D.28. (patienten) blotter

sig bestandig, er obscøn i Lader og \^d-

brnd.KPont.Psychiatr. 1.118. OP Obsko-
nitet, en. [(»)bsgoni'te'f?,^Zi^s.oibsoni'te'<i]

(i Obscenitet. Molb.Paars.)()(5^. JBaden.
FrO.). flt.-cr. 1) det at være obskøn; u an-
stændighed. JBaden.FrO. et Skældsord

30 af uhyrlig Obscønitet.TomKrist.LA.37. Det
(persiske lune) kommer frem . . i den gro-
ve og ganske usminkede Obskønitet. Arth
Christ.KH.77. 2) obskøn (handling ell.) yt-

ring; sjofelhed. De gamle Skuespill vare
ublue og fulde af Obscoeniteter. Holb.M
Tkr.463. En Soldat er falden med en Ob-
skønitet paa hæben.DagNyh.*/2l931.12.sp.3.

OP obsolet, adj. [(nbs6<le-'d] (af lat. ob-
soletus, eg 1. perf. part. af obsolescere, op-

40 slides, forældes osv.; nu 1. br.) forældet;
ude af brug. tvende endnu ikke ganske
obsolete Æmner: Krig og Kjerlighed.
Blich.(1920).VIII.174. De „physikalske«
Midler, der tidligere anvendtes i Behand-
lingen af Manien . . kunne vel nu betragtes
som obso\ete.KPont.Psychiatr.I.56. hyppigst
om sproglige fænomener: De Gamle conju-
gerede tmperf. i Plur.finge, og nogle nyere
historiske Skribenter have beholdt denne

50 Form, hvilken dog rettere ansees som ob-
solet. JBaden.Gram.124. Bubow.SP.23.
obsolvere, v. se observere.
obsternasig, adj. [(obsdBr'na'si] (un-

dertiden skrevet opsternasig. ÉKornerup.Fi-
lippinerne. (1 921). 65. EllenReumert.Jonna.
(1921).154. — ogs. (nu sjældnere) m. former
som obstrenasig. Blich.(1920).XXVIII.131.

obstrenage. BlochSuhr.ÆS.IV.288. obstri-

nasig. Blich.(1920).XXVI.201. obstinasig.

60 TBruun.VI.404. Schand.TF.II.342. obstt-

natsig. Hersl.Prædikener.(1759).61. Schand.
UrsulasUheld.(1901).95. jf. ogs. Rietz.487
(skaansk). Esp.250. Feilb. opstanasig. Meyer.
673. — nu næppe br. obstlnat. Hørn.Moral.I.
95. Holb.LSk.IV.1. Leth.(1800). SaVXVIII.
375). {sv. obstinat (dial. uppstarnasug^, ty.
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(foræld, ell.dial.) obstinat, nt obsternaatsch,

obstranaatsch, obstinaatsch, obstenaatsig

mfl.; af /a<. obstinatus, perf. part. af obsti-

nare, haardnakket forfægte noget ol^n.; nu
især spøg., vulg. ell. dial.) genstridig; op-
sætsig; tvær; stædig, hun . . havde været
obstinat imod sin Husbonde. Hørn.Moral.
1.95. et obstinatzig Sind. Hersl. Prædike-
ner.(1759). 61. en af Eders Colleger, som
er lidt mindre obsternasig i det Kapitel
omD2iS.hQn. Blich.(1920).Y11.98. den mest
haardnakkede og obsternasige Modstand.
JLange.Breve.178. Han fattede om Flasken
med begge Hænder og holdt den godt
fast, som havde den forsøgt at slaa sig fra

ham. „Saa du er obsternasig du I" ^n^iV^cc.

FE.1.284.\\gøre sig obsternasig. Tje-
nestefolkene gjorde sig obstrinasige , og
holdt et hæsligt Huus med de franske
Av\siorvsi\tere.Blich.(1920).XXVI.201.HC
And. V.50. (bønderne) gjorde sig straks ob-
sternasige. Næste Høst vilde de ikke møde
til Arbejde paa Lund. AarbMors.1919.39.

||

hertil Obsternasig-hed. at jage Agar bort .

.

for sin Obstinatheds skyld, fførn.MoraZ.

1.95. De veed ikke hvordan et Barns Ob-
stinasighed kan gjøre et Faderhjerte
veemodigtl Oversk.Com.IV.232. Taget en-
gelsk Salt, paa Grund af den friherrelige
Maves Obsternasighed. FolketsNisse.^^h
1861.6.

obstraere, v. [oobsdru'e'ra] -ede ell.

(sj.) -te. vbs. Obstruktion (s. d.). {fra lat. ob-
struere, bygge op foran, tilstoppe; sml. fore-
tjyg^ge; nu næppe br.) standse; stoppe;
især (med.): stoppe fordøjelsen ell. a/føringen;
give forstoppelse, (grøn te) duer ikke
Madame, det ohstruereT. Eolb.Bars.III.6.
De obstruerte fik hver anden Dag noget
af den Vienerske LsLxeer-Drik. PhysBibl.
V.ll. Meyer. Obstruktion, en. [cob-

sdrug'Jo'w, -sdrog-] flt. -er. {fra lat. obstruc-
tio, vbs. til obstruere) 1) det at tilstoppe ell.

spærre en passage (spec. : i legemet) ell. den
herved frembragte tilstand; især (med.): for-
stoppelse; „haardt liv". Har ellers Hans
Naade længe været incommoderet med
slige OhstTMQtioTLQT? Holb.Pants.11.8. (kro-
nisk sygdom)^ som ofte har sin Oprindelse
af Mandlernis og Indvoldenis obstruction.
LTid.1731.156. Har han (o: læreren) Ob-
struction, saa pidsker han deres (o: ele-

vernes) Bagpart for hvad hans egen syn-
der. Tode.V. 145. Andersen led . . af Ob-
struction og brugte Morrisons Piller. PaZ
M.IL.II.710. Drachm.BF.137. 2) {fra eng.

obstruction; især polit.) om (planmæssige)
forsøg paa at hindre ell. vanskeliggøre
udførelsen af noget, en virksomheds gang
olgn., spec. om et politisk partis forsøg paa
at standse et lovforslag ell. hindre regerin-

?ens politik ved idelige ændringsforslag, de-

atter osv.; især. i forb. gøre (dagl. lav ej

obstruktion. Meyer, (det er) muligt
for et Mindretal at gøre „Obstruktion"
o: trække Debatten forsætlig i Langdrag.

Sal.'' V. 865. Ordrerne er saa mange og
lange, at hvis vi udfører dem alle, saa
laver vi netop derved Obstruktion, som
stopper hele Toggsingen. Buchh.UH.171.
O Occident, en ell. f et (LTid.1747.

64). [cogsi'dæn'd] {ligesom ty. okzident, fr.,

eng. occident fra lat. occidens, egl. præs.
part. a/'occidere, (om solen:) gaaned; sml.

Aftenland (2), Levant, Nedgang (2.2); mods.
io Orient) i best. f. ell. (tidligere) i ubest. f., om

den himmelegn, hvor solen gaar ned, vest,
ell. (især) om vesterlandene; navnlig om
de (vest)europæiske lande, modsat de
(østeuropæiske og) asiatiske (orienten), de
Gamles Handel og Vandel af Orient paa
Occident. LTid.l731.89. I disse Tider un-
dergik aldeles de Romerske Kæiseres Magt
i OQCidentet. smst.1746.741. JBaden.FrO.
VVed.BB.188. SaUXVIII.377.

20 Ocean, et ell. f en (Pflug.DP.400.470.
Rothe.Jorden.(1795).94). [ose"a-'n] (f m.lat.

form Oceanus. som intk.: Holb.Usynl.II.l.
som fk.: LTid.1761.232; akk.: Oceanum.
smst.1759.170). flt. -er. {ænyd. ocean, fk.
(Kalk.III.393); af lat. oceanus, ^r.okeanås,
om det store vand, der mentes at omgive jor-

den) 1) (især CP ell. geogr.) om det sammen-
hængende vand, der opfylder den største del

af jordens overflade, ell. om de store have, der
30 adskiller kontinenterne (nu oftest delt i flg.

tre: det atlantiske (j/. atlantisk 1), det
indiske, det store ell. stille oceanj;
ogs.i al alm. om (stort) hav; verdens-
hav, nogle (er) i den Meening, at (det

kaspiske hav) under Jorden skal have ud-
gang til Oceanen.P^w^r.jDP.^OO. det heele

cesinvis. Holb.Usynl.II.l. Søerne og den
store Ocesinus. LTid.1761.232. over Oce-
anen til Canada. Tode.VI.llO. *Dybt mod

40 det graa Ocean sig sænke fordærvende
Skyer. Hauch.SD.I.M. (kontinenterne) ad-
skilles ved Oeedinerne.Steensby. Geogr.108.

jf.: Jordlegemet har (i urtiden) udgiort
en Mudderocean. Rothe.Jorden.(l 795).94.

2) (jf. Hav 2; især ijj; billedl 2.\)^ihvad
der minder om, forestilles som etocean
(1). jeg foer brusende ud i Verdens vilde
Ocesin. Eiv.(1914).IV. 248. Det er denne
Tankernes Deviation, Forfatteren tager

50 med i Betragtning, naar han vover sig

ud paa Menneskesjælenes Ocesin.HarNiels.
TT.I.3. Bordet var et ocean, der skilte

mand og kone i to verdensdele, der hver-
ken kan se eller høre hinanden. JT/oWø.
T0.25. jf. bet. 2.2: fra hiint bedrøvelige
Secund søgte jeg at drukne mine mørke
Grublerier i . . et Ocean af Cognac, en
Himmel af Rødviin. Bagger.1.50. 2.2) i forb.

m. præp. af, om uhyre, enorm mængde
60 af noget. *Her, hvor nu en Askehob du

skuer,
|
Hvirvled' nys et Ocean af Luer.

Frank.(Rahb.LB.II.276). || nu især (dagl.)

i flt. lad os nu sætte, at der kom En og
sagde . . at der paa den anden Side Vejen
. . laa Barrer af purt Guld . . Blokke af

det, Oceaner af det. MarkTwain i Udvalg.
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IL(1905).64. Der er (i magasinerne) Oce-
aner af Byg og Majs, som stadig maa ven-
des. NatTid."/i7l922.Sønd.6.8p.l. ofie i forh.

oceaner af tid: Vi har, ved Gud, Oce-
aner af Tid. ChrEngel8t.HJ.43. NisPet.SG.
454. Ocean-, i ssgr. af Ocean 1 ; spec. i

en række betegnelser for store skibe, der be-

sejler verdenshavene, som Ocean-datnper, -fa-

rer (Etlar.SB.189), -flyver (Brande8.F.122.
Cavling.A.I.9; nu undertiden ogs. om flyver

ell. flyvemaskine, der har fløjet over et ocean
(især: Atlanterhavet)), -kløver (BerlTid.^/i

1904.Aft.l.8p.3), -krydser (Scheller.MarO.).

och, interj., se ok.

Ocher, Ochra, se Okker.
I. Od, en. [(od', l.br, (o5] od. Høysg.AG.

136. (tidligere undertiden skrevet Aad. DL.
6—5—5. KomGrønneg.III.265. jf. Bøysg.
Anh.30. — nu 1. br. i rigsspr. Odde. Kletten.

NyTrencher-Bog.(overs.l 747). 72. JPPrahl.
AC.15.58. Scheller.MarO. KnudRasm.MS.
11.67. jf. u. Knivsod;, best. f. -den [>a'(a)n]

gges.Y.

34. Grundtv.SS.II.398. SophMull.V0.546.
Høysg.Anh.25. flt.-dQ (Moth.02. Bagges.

D&n. ORung.Y.9. jf.Feilb.) ell. (sjældnere)

-der (Wilst.ll.Xl.v.44. MO. jf.Feilb. samt
u. Knivsodj. {æda. ud, od (Brøndum-Niel-
sen.GG 1.104), SV. udd, oldn. oddr, oeng.

osax. ord, oht. ort (ty. ort, egl.: spids; jf.
Ort;; jf. I. Odde, Ili-IV. odde, I. oddet)
den yderste, spidst tilløbende ende af
noget, især (nu W) af et (stik)vaaben ell.

(nu næsten kun dial. ell. fagl.; jf.: „Begyn-
der noget at tabe sig hos det kbhvnske
Publicum." ievin.; af et redskab (fx. en
syl, ennaal, en kniv, en le, en saks); spids.
^amle Syle, som ej havde nogen Aade.
FrHorn.PM.138. *Hans Piile uden Od rust-

ædne strødde laae. Tychon. Vers.239. Men
ere de (o: nogle østers) ikke aabnede, saa
tag en liden Kniv, hvilken ingen Odde
have skal. Kletten. NyTrencher - Bog. (overs.

1747).72. *(han) stanged (okserne) med
Kieppens Oåd..Oehl.BY.157. (leen) pløjede
med sin blinkblanke Od i den sorte Muld.
JPJac.II.421. saadanne spidst tilhuggede
Stykker (flint) y der kunne have tjent som
Od paa Stød- og KastevsLSiben. SophMull.
V0.36. Oddene (paa en saks). Hedebo.165.

II
spec. (fisk.) om den med modhage(r) for-

synede spids af en fiskekrog. Fiskeriudv.
(1874).Bilag.II.17. SaUXIV.718.

\\
(høj-

tid., især arkais.) om ell. m. tanke paa hele

(stik)vaabenet, i udtr. for voldelig, morderisk
fremfærd. *paa jer Klinges Aad dog skre-
ven staar hans J)&&. KomGrønneg.111.265.
*Denne hverken skal Forgift,

| Eller fiendt-
lig Odd og Klinge . .

|
Eller Podagra om-

bringe. Overs. afMolbLevned.199. undflye-
de Sværdets Od (Chr.VI: skarpe sverdj.
Rebr.11.34. *vi stinger dem med Spy-
det . .

I

mærker dem med Odden
| den

aarespændte Pande. jOmcAm. 75.59. i forb.

som od og æg {tilsvarende udtr. i æda.,

oldn., oeng.; osax., mnt.) om et vadbens stik-

kende og skærende del ell. om stikkende og

skærende vaaben. giør hånd dem Saar med
Aad, eller Eg.DL.6—5—5. *Paa Finge-
ren han prøved

|
Sin Daggerts Odd og

Ægg.Winth.HF.223. (Svens sønner var)
faldne for Odd og Ægg.JOlr.SD.IIl.96.
især i forb. med od og æg: *Lege snildt
med Odd og Egge. Grundtv.PS.VII.165.
(de) vilde sætte det igjennem med Svær-
dets Æg og med Spydets Oå. Hauch.V.

10 404. i mange af Novellerne kaster (De-
kameron) sig med Od og Egg over lystne
Præster og Munke og Nonner, over Re-
likvihumbug og Romerkuriens Laster o. 1.

NMøll.VLitt.11.279.
||

(bot, nu næppe br.)

stikkende fremspring fra spidsen af et blad;
brod (1.3). (smalbladet vikke har) en bør-
stedannet Odd. Schumacher.Den kbh. Flora.
(overs.l804).255.\\ CJ billedl., om hvad der vir-

ker stikkende, volder smerte ell. skade. *Gien-
20 nemtrængende Blikkel blev I til Odde?

Bagges.V.34. især i udtr. for, at noget er

blevet mindre farligt, skadeligt, virksomt (at

brodden er taget af det). *o Dødens Brodd,
|

Nu har Du mist' Din Odd I Kingo.183. Smer-
ten har tabt Nyhedens Oåå. Rahb.Tilsk.
1796.775. odden var brudt af det greve-
lige sværd (ved drabet paa grev Gert). AD
Jørg.M.159. || blæse od paa, (jf. bide
spids paa u. I. bide I.2; nu kun dial.) egl:

2M) danne en od paa noget ved at blæse o: ud-
føre noget umuligt, noget vanskeligt, klare en
situation olgn.; vist kun i imp.: Blæs mig
Od paa det eller åen.JESmidth.Ord8.97.
VS(J. Lad ham så blæse od på den I Krist.

Ordspr.nr.6186.
II. Od, en. se L Odde.
tU Odalisk, en. [oda'lis^] fo^s. Odali-

ske. [-'lisga] Meyer.^ Kofoed-Eansen.KA.I.
338. SaUXVIIl.385). flt. -er. {ty. odaliske,

40 fr. odalisque; egl. et tyrkisk ord) slavinde
ell. konkubine i et harem, især i den tyr-

kiske sultans harem. *Hun ligned — fin og
nordisk — en blond Odalisk. SophClauss.M.
29. Jeg var i Sultanens Harem mellem
Odalisker, jeg var selv en Odalisk.Z^rwww.
UG.185.

I. Odde, en. ['coåa] Høysg.Anh.25. (nu
kun dial. i enstavelsesform Od olgn. Falst.

Ovid.74. PNSkovgaard.B.6. Esp.367. Thor-
50 sen.27. jf. flt. odde. LTid.1749.228. PN

Skovgaard.B.343). flt. -r. {ænyd. d. s., glda.

oddæ (GDLove.V.304), jf. æda. Odzhæreth
(ValdJord.34.82), Odesund (SRD.I.158), sv.

udde, isl. oddi; afl. af (i formen Od sa. ord
som) I. Od; jf. V. odde, IL oddet, Odsing)
1) i vandet (havet) fremspringende del
(spids) af landet. I.1) (nu 1. br.) i forb. m.
af: den yderste (spidse) del af et større land-

omraade. den lange Odde af det faste Land
60 imellem Nordfiord og Sundmør. Holb.Berg.

297. For-Bierget af det gode Haab . . som
er dend yderste Odde af Africa. -S/aw^e.

ChrIV.476. Paa Bornholm ere adskillige

Odde af Landet, som kaldes hamra.PiV
Skovgaard.B.343. 1.2) i forb. m. gen., især

i stednavne som Sjællands Odde (Trap.'^II.
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550). jf,: *I Barbariet er jeg jo en Fred-
løs Fange,

|
Jeg ligger jo i Nord paa Ver-

dens sidste ÅSiå.Fal8t.Ovid.74. Jordens
yderste Odde. Oold8chm.VII.173. 1.3) i selv-

stændig anv.: langt, smalt stykke land, der

strækker sig ud i vandet; landtunge; pynt;
næs. Byen (har) Form af en Heste-Skoe,
hvis tvende yderste Ender ere Næs eller

Odder. Holb.Berg.34. (Kronborg) ligger paa
en Odde, ved Indløbet af Øresund. EPont.
Atlas.II.269. Halds Ruiner . . ligge paa
en fremspringende Odde, der kun ved en
smal Vase eller Tunge er forbunden med
Landet. Goldschm. (Fædrel.Vn 1866. 1. sp. 4).

den blanke Stadsgrav, med de tætte Siv-
planter . . og de smaa, træbevoksede Od-
der, som skyder sig udiYsindet.ESchiødte.
GI. kbh. Huse.(1894).9. Hvor to forskellige
Kystretninger mødes, kunne Strømforhol-
dene medføre Sandaflejring i Form af Od-
der, der rage frit ud i Havet. Uss.AlmGeol.
56. som Regel vil (man) anvende Navnet
Odde, hvis et mod Havet fremspringende
Parti har lavt Terræn og er bygget op af

løst MsiteTiale.Steensby.Geogr.124. || i best.

/.Odden spec. om Sjællands Odde. *Hist
i Nord gaaer Odden ud

|
Mellem høie Bøl-

ger. Orundtv.Kvædl.176. Trap.^II.550. 2)
(bibl.) spids indskæring af hav ell. sø.

fra Salthavets Ende, fra den Odde, som
vender imod Sønden (1931 : ved den syd-
lige Bugt). Jos. 15. 2. den nordlige Odde
af Salthavet (1931 : norden for Salthavets
Bugt).Jos.l8.19.

II. Odde, en. se I. Od.
III. odde, adj. feddet. Skattegraveren.

1884.II.140(fynsk)), {ænyd.oåde (AOelsen.
RegneBog.(1560).P7^), oddet, sv. udda, no.

(dial.) odde, oldn. oddi, ulige tal, eng. (laant

fra nord.) odd (jf. Oddfellow, Odds); vist-

nok egl. besl. m. I. Od og m. grundbet. : frem-
stikkende; nu kun dial^ 1) overskydende ved
parvis ordning; umage; ueffen; ulige (om
tal). Moth.02. af et lige Tal sluttede de
en good Udgang, men af et Odde, Ulykke.
Kyhn.PE.24. En odde Kniv o: uden (a2ii-

ie\.MDL.(fynsk). Feilb. Brenderup.§86. 2)
løjerlig; sær. OrdbS.( Lolland).

IV. odde, V. ['(nQa] -ede. {sv. udda; jf.
Loddet; til I. Od) 1) (nusj.) gøre spids;
forsyne med od; danne od paa. Moth.
02. At odde et Spyd, en Piil, et Redskab.
VSO. MO. *min Stjærne lod jeg odde
Bannerstagen. 6r;'cZ.Eø. 65. billedl.: *Buen
holdt han (o : Orla Lehmann) i sin Haand,

|

og Pile odded let hans AsLnd. Ploug.Nye
Digte.(1883).10. 2) (dial.) hugge med spid-
sen af leen. Feilb.

V. odde, V. ['(oQa] {til I.Odde; sj.) i

forb. som odde sig ud, skyde sig ud i van-
det som en odde. han (ser) Landet glide
frem dernede, føler, hvor Bugt viger og
Næs odder sig ud. Rørd.(BerlTid.^Viol924.
Aft.3.sp.3).

Odder, en. PcDa'ar] ff Otter. EPont
Atlas.L639. Bie.Fabler.(1765).51. jf.u.Fi-

skeodder. — i bet. 3 ogs. (vulg.) Oddert. jf.
Sandfeld.S.^61). ilt. -e. {glda. oter, flt. odræ
(Mand.111), sv. utter, oldn. otr, eng. ty. ot-

ter; besl. m. Hydra) 1) navn paa et (væ-
sentlig i og ved vandet levende) rovdyr
af den til maarfamilien (Mustelidæ) hø-

rende oddergruppe (Lutrinæ); især om den
i Danmark levende almindelige fiskeodder
(Lutra vulgaris). Odderen . . som en stor

10 Fiske-Røver, giør overalt megen Skade.
EPont.Atlas.I.610. saaledes er Odderens
Natur, at den, saalænge den æder, luk-
ker Øinene t)l.Eauch.V.126. DanmFaw
na.V.143. i sammenligning: *Liig Odde-
ren, ei han kunde I Faae Halen op af

Yanå.Winth.HF.64. Han svømmer som en
Odder. Gjel.GG.148. Far . . var ellers en
ren Odder efter Fisk. Aakj.BT.184. jf. bet.

3: At gloe som en Odder, siges ordsprogs-
20 viis om En, som stirrer dumt eller ufor-
skammet paa en Anden. 750. 2) odder-
skind. LTid.1725.51. De Skind, der kom-
mer fra Nordamerika, er navnlig Bjørn,
Ræv, Odder (osv.).VareL.^675. 3) (vulg.,

jarg.) som skældsord: dumrian; fjols (jf.
Jubelodderj. Schand.TF.IL306. *Regning
er han en Odder i. Blækspr.1902.8. Dania.
III.113. „Aa, din lille dumme, dumme
Odder 1" sagde Thorkild leende og kys-

30sede hende. Buchh.GT.205. Odder-, i

ssgr. især (zool. ell. jæg.) til Odder 1 , fx.
(foruden de ndf. nævnte) Odder-art, -bo,

-bælg, -fanger, -fangst, -fælde, -gang, -hul,

-jagt, -skind, -hund, en. til odderfangst
afrettet hund. Moth.02. SaVXL870. -ki-
ste, en. (jf. Ilderkiste samt I. Kiste 2.4;

nu næppe br.). VSO. -klemme, en. (nu
næppe br.) fælde til at fange oddere i. VSO.
-pels, en. spec. (jarg., nu 1. br.) d. s. s. Od-

4a der 3. Schand.F.305. -pig, en. (nu næppe
br.) „Et Redskab til at slaae Odderen med,
fiennem Grønsværden, ved Indgangen til

ens Hule.T/SO. -saks, en. saks til at

fange oddere i. Kyhn.PE.54. I de . . nævnte
Vande er det . . tilladt at sætte Oddersax.
LovNr.56^U1888.§53. -spidsmus, en.
(zool.) afrikansk vanddyr af slægten Pota-
mogale. Sal.^XIX.480. f -væsel, en. fiske-

odder, Lutra vulgaris. VSO.
50 L oddet, adj. [^(ndQt]{jf. SV. uddig; afl.

' '\ IV. oddej; især CO og
for ssgr.) 1) forsynet med od; (til)spid-
af I. Od (ell. IV. oddej; især CO og sj. uden

s(et). Rust fortærer de oddede Spyde.
Suhm.1.33.

II
billedl: hvas. *hver Gang jeg

med oddet Pen har skrevet. Drachm.SB.
16. *Hvor skal Edonerne | taale en Drot,
hvis Scepter ej er oddet

|
imod Fornær-

Træearter.(1799).332.
\\ som sidste led i ssgr.;

fx.: *i Sindet stedse prikker Syndens gif-
tig-oddet 'N2La\.Kingo.482. skarpoddet.
Bostgaard.Lex.03c. et spidsoddet Instru-

ment. LTid.1754.271. Kierlighedspiilene
bleve stumpoddede imod Jomfruernes

XV, Rentrykt ^jn 1933 21
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Tugtighed. BiehlDQ.IV.227. 2) forsynet,

besat med spidser ell. takker; takket. Krog-
tænderne have nu (o: i hestens sjette aar)

faaet deres fuldkomne Væxt, og ere od-
dede paa Siderne og Spidsen. Viborg.HY.
159.

Il
især i ssgr. m. num. som : forgyldte

5-oddede Stienier.LTid.1724.374. ensyv-
oddet Stjerne i blaat Felt Ing.EM.II.74.

Johannitterne (havde et) Ordensmærke: det
8-oddede, splitarmede Kors. KvBl.^^/g

1912.3.sp.l.

II. oddet, adj. ["(»aa^] {afl. af I. Odde;
nu næppe irigsspr.) forsynet med odder
ell. næs. *En oddet Øe.Steners. Ode.48. Al-
sen er en frugtbar, skovrig, og formedelst
dens mange vige oddet Øe. Thaar.KS.368.

jf.jy. odderet (Feilb.).

III. oddet« adj. se III. odde.
Oddfellow, en. [Owd'fælo; ogs. (o3-

ell. (sj.) m. eng. udtale] fit. -er ell. (m. eng.

form) -s. {fra eng. odd fellow, egl.: snurrig

fyr (jf. III. odde (2), Odds samt Fællej)
medlem af oddfellowordenen, et i Eng-
land i 18. aarh. stiftet hemmeligt selskab med
filantropiske formaal (indført i Danmark
1878). SaVXYIII.389. \\ hertil ssgr. som
Oddfellow-Ioge, -orden ("Hvad er Odd-Fel-
iow-Ordenen ? A VGøtzsche. (bogtitel. 1888)).
Oå.d», pi. [(ods, md's] (islutn. af 19. aarh.

laant fra eng. odds, der vistnok er fit. af en
substantivering af odd, se III. odde) egl.:

ulige væddemaal (fx. to mod een); nu kun
ved totalisatorspil (i forb. m. trav-, galop-,

cykelløb, brevduekapfiyvning olgn.) : forhol-
det mellem gevinst og indsats; angi-
velse af, hvor mange gange indsatsen betales

tilbage som gevinst. IdrætsB.II.821. Om
Totalisatoren bliver der Trængsel, nu er
der Chance. Hurdle og Grøfter kan give
anselige Odds. Esm.1.84. Dagens højeste
Odds, 657 Kr. for 5 Kr. PoU*U1933.5.sp.3.
Odds var gennemgaaende lave. sms^.^Vs

1933.6.sp.6. I 1. Løb . . startede 6 Heste .

.

Odds 2,51, Pladser lS-12. smst.

Ode, en. ['o-åa] fit. -r. {fra mlat. oda
(jf. ChrHansen. De tre ældsteda.Skuespil. (udg.

1874). 77), gr. ode, aoide, egl: sang; jf.
Melodi; ces^e^.) e^Z.; sangbart (strofisk) ly-
risk digt; spec. anv. om Pindars og Ro-
rats's lyrik og om senere efterligninger heraf;
i da. litteratur især i sidste halvdel af 18.
aarh. betegnelse for lyrisk digt (lejligheds-

digte, religiøse ell. filosofiske digte osv.) i pa-
tetisk, retorisk stil (navnlig efter Klop-
stocks mønster og ofte i antikke, rimfri verse-
maal; jf.VilhAnd.Litt.II.496f.). Ode . . Er
et slags korte verfi, sangvifi forfattedt.
Moth.02. LTid.1737.415. *Da hør etVenne-
Quad, og hold mig det til gode,

| At over
Bryllups -Bord oplæses riimfri Ode. S^e-
ners.Poes.e. Til Sielen. En Ode. Ew.(1914).
III.259. *(Oehlenschlåger) hvis Næb

|
Qvid-

drede sin Jordemoder | Een af Sprogets
beste Oder

|
I sit allerførste Flæb. Bagges.

11.120. Oehl.EwS.1.49. Heib.Pros.III.216.
Om et højere Sjæleliv engang vil betakke

sig for Oder til Fingre og Haar . . ved vi
i\^e.JacPaludan.FJ.109. ^hertil Ode-digter
(MO.), -digtning, -stil (Brandes.IV.72) ofi.

Odel, en ell. (nu næppe br.) et (Moth.
03. jf VSO.). ['0''a(8)l] uden fit. {i ænyd.,
glda., æda. kun i ssgr., se Odelsbonde, jf.
æda. othæl-j øthælbit (DGL.II.330.331; ved
siden a/" athæl-. smst. var.), sv. odal, oldn.

oSal, oeng. oJ)el, ej) el, hjemland, osax. othil,

10 oht. uodal, arvegods; sideform til II. Adel;
jf.odle^ Odling || egl.(jur., hist.) om no.

(isl., færøske) forhold; fra beg. af 19. aarh.
ogs. i videre anv., som et poet. (højtid.) udtr.,

især hos Orundtv. og de af ham paavirkede
forfattere) fuld, selvstændig jordejen-
domsret, knyttet til slægten; arveret ell. for-
købsret for et medlem af slægten til slægtens

jordejendom; jordejendom, som et medlem
af slægten har forkøbsret til og kan udløse, ell.

20 som slægten har besiddet upaakæret i en vis

lovbestemt aarrække og derved vundet h^vd
paa; ogs. om en kongeslægts ret til et land
ell. om landet som kongeslægtens ell. folkets

eje. Odel . . kaldes en jord, som en har
eiedt fri og upåkært i tredeve år. Moth.
03. Storm.(Bahb.LB.L574). *Ættens skal
Odelen være.Grundtv.PS.VI.565. den græ-
ske Folkestammes gamle Odel. Schiern.EF.
398. Nordslesvigerne . . sidder (endnu) -psia

søderes fædres odel. SvDahl &Linvdid. Søn-
derjylland.I.(1919).24.

II
i (stavrimet) forb.

m. ord somA rv o^ E j e (n d o m). Holb.DNB.
533(se u. odelsbaarenj. *arv og odel. Hostr.
SD.I.279. ADJørg.1.370. jf. 1. 38: Saa fik

Abrahams Æt til Odelog Eje i det Land,
„der flød med Mælk og Honning** . Birke-
dal. En folkelig Julegave. Nr. 8. (1879).l 70. I|

(l.br.) iudir.som give, faa til eZZ. i odel.
*Fæderneland, |

Hvoraf jeg fik ej til Odel
40 et Spand. Grundtv.PS. VII.371. *(gud) gav

os i Odel efter vore Fædre
|
det samme

Hjem at værge ior. Ploug.I.10. *D et Land
(o: Slesvig) . . gav os Fædre stærke

|
Til

evig Odel, til vor Æresarv. sa. 77.17.^9.
||

billedl., om arv ell. ejendom, der ikke bestaar

i jord. uhældige Givere . . synes sige dig

:

Nu er du, formedelst denne Gave, min
Odel og Eiendom, min kiøbte Slave. Nord
Brun.TT.14. *En livegen Stamme

|
For-

50 hvervede Du (o: gud) .. \ Gienløs, som
du pleier,

| Du store Selv-Eier,
|
Din Odel

nu brat I Grundtv.SS.1.42. jf. odle 2, Od-
ling 2: Vaagner . . Dannemarks ægte Søn-
ner . . saa andre Folkefærd maae . . op-
vækkes til ogsaa at søge deres aande-
lige Odel og Vidskab . . i det aandelige
Menneskes Aabenbaring, i Historien! sa.

DV.1.243. JPJacobs.Manes.I.20. jf: *Hans
Konningodel (d: hans kongelige byrd)

60 med Nordmands-Mod
|
Udstraaled i Blik-

kets Flamme. Ing.DM.16.
Odelis-, i ssgr. (sjældnere Odel-, se u.

odels-baaren, -bonde, -gods, jf. Odelskabj.
(især hist., jur. (om no. forhold) ell. poet.

(højtid.)) af Odel, fx. (foruden de ndf. med-
tagne) Odels-arving (se u. -baarenj, -be-
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rettiget, -ejer, -lov, -sag(er), -skat, -skifte,

-trætte, -vidne, -arv, en. arvet ejendom.
VSO. billedl: *Lyst med dig (o: naturen)
at kæmpe,

|
det er vor Oåelssirw. Schand.

SD.118. -baaren, part. adj. fodel-. Bag-
ges.Ep.77. HJælpeO.). {oldn. 69al(s)borinn)

som ved sin fødsel er arve- (ell. forkøbs-)be-

rettiget til en jordejendom; undertiden blot:

fribaaren; selvstændig. Hagen Adelsteen
lovede paa tinget . . at han vilde give
bønderne deres odel og eyendom igien
og giøre dem odelsbaarne. Holb.DNB.5S3.
Suhm.1.165. Odels-Arvinger eller Odels-
baarne. ^ororcZn.^VJ77i.^5. de fri odels-

baarne Danske maatte vælge enUdlænding
til Konge. Sander. NEbb. 61. »De odels-
baarne, frie Mænd

|
I Muri og i Vohlen.

Aarestr.SS.III.82. \\ som ved sin fødsel

har ret til tronen (ofte i forb. m.til). *For-
nøiet med min Lod, til Vestfold odels-
baaren,

|
Jeg Konge er ved mine Nord-

mæjidsYalg.Thaar.ES.xvii. Grundtv.PS.II.
194. OdelsbaarentilThronen.F/SO. (Dan-
marks) odelsbaarne Konge. Lehm.TD. 19.

-bo, en. (sj.) d. s. s. -bjolig. VSO. Evri-
pides. Skuespil. I. (overs. 1875). 20. -bolig:?
en. bolig , hvortil man har odelsret. *vor
Odels-Bolig (o: Danmark) er kun trang.
Drachm.Vag.226. -bonde, en. ('Odel-. NM
Pet.Afh.III.289. SaUVIII.392). {æda.o^ol-,
othelbondæ (DGL.I.17); jf. Adelbonde
samt Odeismand) fri, selvejende, jordegen
bonde. Odels bønder udi Norge ere frie bøn-
deT.Holb.DNB.533.Storm.(Rahb.LB.I.575).
*Stolt skal Odelsbonden (d : i Polen) vælte

|

Egen Jord med skarpen PIoy. PalM.VIII.
10. I de mere frugtbare Egne (af Sønder-
jylland) havde Bønderne 1843 frigjort sig
for . . Skatterestancer . . De var atter Odels-
bønder, Frimænd paa egen Grund. PLau-
rids.S. V.43. jf. HjælpeO. -byrd, en. det at

være odelsbaaren. *det (o: et udsat bonde-
barn) blev af Trællen fundet,

| Blev hans
— og Odelsbyrden var forsvundet. Oehl.

BL.56. -eje, et. det at eje noget med odels-

ret; ejendom, som ejes med odelsret. Norden .

.

dette Land, hvor Odels Eye rekker uaf-
brudt op til de ældste Dage. Rothe.NS.II.
68. billedl: (Vøluspa) er vort gode odels-
eje. FrHamm. Nordens ældste digt. (1876). 8.

-ejendom, en. ejendom, hvortil man har
odelsret. Rothe.NS.1.30. VSO. SaVKVIII.
390. -folk, et(8j.) 1) et folk, der har odelsret

til jorden; et frit folk. Rothe.NS.II.122. 2)
den oprindelige befolkning i et land. en Sam-
mensmæltning mellem Odelsfolket og Ny-
byggerne. Barfod. F. 1.120. HjælpeO. 325.
-frihed, en. 1) det, at der ikke findes odel,

at ejendommes besiddelse ell. erhvervelse ikke

er afhængig af odelsret. Holb.DNB.533.
SaVXVIII.391. 2) (nu næppe br.) den til

odelen knyttede frie ejendomsret. Lehns-
mændenes Høyraadighed har foranledi-
get, at mange bleve drevne fra deres
Odelsfriehed, og derimod bleve Adels
og Jorddrots Wordneåe. Rothe. NS. 11.82.

-g^aard, en. gaard, hvortil man har odels-

ret. (Fr.II) lovede hver tapper Nordmand,
som ville ile til Stadens Undsætning, en
Odelsgaard med Odels-Rettighed. Cv Her-
tel.AarhuusDom-Kirke.IIl.(1810). 216. Sal.

XIII. 799. billedl: * (frygt for) at den,
der slog dig (o: Danmark) Ulivssaar,

|

skal rane dig din Odelsgaard. Ploug.II.12.
HjælpeO. -ffods, et. (Odel-. Holb.DNB.

10 533). gods, hvortil man har odelsret. For-
ordn.^^lil771.§3. godtgjøre, at Norge fra
gammel Tid af var de rette Arvingers og
Kongers Ode\sgods.Fridericia.A.166. Omtr.
Halvdelen af Jorden (paa Færøerne) tilhø-

rer Staten, og dette saakaldte Kongsgods
er bortfæstet til Kongsbønderne. Resten
er beneficeret Jord og Odelsgodset, som
er Selvejendom. Trap.^IX.649. -grand,
en. ^. s. s. -jord. (Kalk.V.760). Schand.BS.

20 379. HRasmussen.DragendeEgne.(1900).69.
-hævd, en. odelsret, erhvervet ved upaa-
kæret besiddelse af en ejendom i en vis (lov-

bestemt) aarrække. VSO. Forordn.^''U1833.§2.
-jord, en. (oMn. 69alsj9r5;j7. -grund) jord,
hvortil man har odelsret. Forordn.^^1x1771.
§1. *Held digl som kan med egne Øxne
pløye

I
Nedarvet Odelsjord. Zetlitz.NH.55.

*med Ærefrygt hans (o: Holbergs) Minde
|

Skal høres paa hans Stammes Odelsjord.
30 JHSmidth.Haver.274. Drachm.GG.37.

Odel-skab, et. (nu næppe br.) 1) (jf.
Odelstid^ det, at (ell. samfundstilstand, i hvil-

ken) jordejendom betragtes som odel. I Dan-
mark, hvor Odelskabet, naar vi endog stige

høyt op i Tiden, viiser sig som mindre
almindeligt. Rothe.NS.I.401. 2) en persons
odelsret, -frihed (2). *(Hakon Jarl) giorde I

Bestandig mere Vold paa Bondens Ret,
|

Hans Gods, hans Odelskab. Oehl.HJ.41.
40 Odels-losning:, en. {jf. oldn. 69als-

lausn) indløsning af odelsjord , der er i en
ikke-odelsbaarens besiddelse. Nørreg.Privatr.
VI.113. VSO. MO.

II
hertil fx. Odelsløs-

nings-ret (Lov^/sl857.§20). -mand, en.

{oldn. 69alsma9r; jf. -bonde) odelsbaaren

mand; besidder af odelsjord; selvejerbonde.

en Norske Odeismand er en Adelsmand
i mignature. Holb.DNB.533. Overgang .

.

fra Odeismands til Adelskabs Tid. Rothe.
50 NS.II.40. *over heele Norges Land

|
Er

Bonden fri og Odeismand. Thaar.PB.43.
Forordn.^''U1833.§1. Efter Rothes histori-

ske Opfattelse havde Bønderne i gamle
Dage været frie Odeismænd og var kun
ved Tidernes Ugunst nedsunken ideres da-
værende usle Trældomskaar. HBegtr.DF.I.
21. \\(sj.) i forb. m. til: *Kong Frederik ..1

1

Odeismanden (d: ejermanden) til den Kilde-
vang. Grundtv.PS.III.157. -ret, en. ned-

60 arvet ell. hævdvunden ejendomsret til jord ell.

den dertil knyttede forkøbs- og indløsnings-

ret. Holb.DNB.534. Harald Harfager . .

ophævede Odels-Ret og Eiendom. Suhm.I.
216. Forordn.^^lxl771.§3.^yd833. \\ om (ned-

arvet) ejendomsret til andet end jordegods.

Reenb.II.293. mange af os tænke . . at

21*
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vore smaa Navne have en Odels-Ret til

Evigheden. Tullin.III.198. en ældgammel,
indfødt, Adelsslægt . . med en Slags Odels-
ret til Statholderskab paa Keiserens Veg-
ne. Grundtv.HV.III.135. -rettighed, en.

d. s. Holh.DNB.534. Storm. D.(1832).46.
VSO. -tid, en. (jf. Odelskabj den tid, da
al jordejendom var odel. Bothe.NS.II.46.
-ting, et. (jf. Lagting 3^ navn paa den
ene afdeling af det norske storting. MO. Sal.^

XVIII.72. -æt, en. æt af odelsbaarne.VSO.
Dorph.Sofokles.354. Sal.XIII.800.
Odense-karpe, en. se I. Karpe slutn.

Odenr, en. se Odør.
odienx, adj. se odiøs.

Odin, propr. ['o'din] navn paa de gamle
tiordboers øverste gud; spec. gen. Odins brugt

i mer ell. mindre faste forb. som : *tvende
Have stride |

Med Siølunds Bred og Othins
gamle (o: Fyn).Boye.FS.IY.151. *Odins
Øie (o: solen) luer mellem Bøgenes Top.
Winth.Y1.231. Odins Budbringer (o: rav-

nen). Frem.DN.384. (den) Skik, at lade det
sidste Havreneg blive staaende paa Mar-
ken til „Odins Hest", smst.258 (jf. Rietz.

481). Odins jagt, se I. Jagt 1.4. fOdinis-
fagl, en. \ d.s.s. -hane. Odens-: VSO.
-hane, en. ff Odens-. VSO.). (oldn. 69ins-
hani; .//".Nordvestfugl (u. Nordvest-^) \
den Jiøjnordiske vadefugl Fhalaropus hy-
perhoreus; ogs. spec. om hannen. Kjærbøll.

559. OrnitholFT.L12. -hene, en.\d.8.;
spec. om hunnen. Hag.V11.490. -hans«
pi. \ som fællesbetegnelse for odinshane- og
-høne. NaturvTidsskr.I.212. LehnSchiøler.
DF.11.153. -Jæger, en. {jf. ty. dial. wo-
denjåger mfl.; se nærmere Feilb. Dania.
VIlI.162/f.; sml. Jæger 1.4, Nattejæger
samt Odins jagt u. I. Jagt 1.4; især dial.) if.

folketroen : overnaturligt væsen i skikkelse af
en rytter, der om natten holder jagt gennem
luften. Krist.DS.II.103f. Har I hørt Odins-
jægerne i kiien? Bregend.I de lyse Nætter.
(1920).76.

GJ odiøs, adj. [odi'ø-'s] (tidligere m. fr.

form odieuxj. {fra fr. odieux, af lat. odio-
sus, til odium, had; jf. ennuyere) især om
ord ell. udtryk : som vækker ubehagelige fore-

stillinger (had, afsky, uvilje olgn.); for-
hadt; ulidelig; ubehagelig; (fra)stø-
dende. saasom Satyrer ofte blive mis-
brugte, er Ordet gemeenligen bleven odi-
eux. Holb.MTkr.217. et odieux Navn Co:
„prokurator"), som en Misbrug haver giort
tilfælles for de gemeeneste, liderligste og
uretfærdigste Personer. FrEorn.Proc.A6r.
Dog altfor længe vil ieg ikke tøve og
?aae i Detail i denne odiøse Sag. Oehl.Er.
11.80. alle Forbud (er) odiøse. ChMourier.

Brød.(1821).38. Han kalder Skriftet dano-
mant, en odiøs, men i det væsentlige rigtig
Benævnelse. HSchwanenfl.HW^.188. Ordet
Julestue har faaet en vis odiøs Klang paa
Grund af de voldsomme Angreb, det har
været udsat for. SprKult.II.l.

||
(si.) om

person. De bliver virkelig en Smule ko-

misk, min kære Doktor. Det er heldig for
Dem, ellers vilde De være odiøs. SvLa.
Iris.115.

odle, V. ['o()5l8] -ede. vbs. -ing (s. d.).

{i slutn. af 19. aarh. optaget fra sv. odla;
vistnok til Odel; jf. no. dial. odla, faa odels-

ret til; O, især hos sprogrensere) 1) (op)-
dyrke (jord). HiælpeO. *Gud elsker . .

|

hver Skabning, der odler hans Jord. HSee-
10 dorf.HV.37. (cisterciensermunkene) skulde
bo i afsides Egne og føre et arbejd-
somt Liv, dyrke Jorden, odle Nyrydd.
HVClau8.(DanmHVC.402). || billedl. (jf.
bet. 2). (han) brød den sejge Svær af

mosgroede Meninger, odlede Bunden og
ryddede en Plads, hvor Tidens Tanker
kunde ho. Skjoldb.KH.52. bogkunst . . er
et sent kulturprodukt, der kun spirer og
blomstrer i gammel, odlet jord. Bogven-

20 nen. 1929. 70. 2) overf.: danne; udvikle;
kultivere, den unge . . vil udvikle sin

tanke og dømmeevne og vil odle sin fø-

lelse i livet. LCJensen.Mennesket og Menne-
skelivet.(1906).56. at odle sig selv. EMøller.

Oldmester og hans Bog.(1909).62. Odling,
en. {optaget fra sv. odling ved midten af
19. aarh.; vbs. til odle; d, især hos sprog-
rensere) 1) til odle 1; ogs. om den ved (op)-

dyrkning tilvejebragte tilstand. Den nordi-
30 ske natur er stor, stor i sin vildhed, og

stor i sin odling. NMPet.(Annal.l844/45.
28). Odling og Bebyggelse er saa ens (i

Skaane og paa Sjælland). HVClaus.DL.102.

jf.: et urgammelt Overdrev (o: paa As-
næs), en Oldtidsverden, som ingen Od-
lingskunst endnu har fundet Vej til,

kun Hjemsted for vilde og halvvilde Dyr.
ZakNiels.Fort.284. || billedl. det er (folke-

skolelærernes) Gjerning at arbejde med
40 paa Folkejordbundens Odling. Husvennen.

1878l79.162.sp.2. 2) til odle 2; ogs.: kultur;
civilisation, vi have optaget i os den eu-
ropæiske odlings elementer. NMPet. (An-
nal. 1844/45. 30). begge (o: Odin og Thor)
kom søndenfra som Budbringere fra en
videre fremskreden Odling. GSchiltte.HH.
188. jf.: Selvodling bliver . . det vigtig-
ste. ÉMøller.Oldmesterog hansBog.(1909).71.
od-les, adj. ['cnå-] (sj.) som mangler od;

50 stump. Moth.02. (at gaa fjenderne) imøde
halvrustet: med hullet Brynje og odiøst
Sværdl HejmdaW4l870.1.sp.3. HjælpeO.
Odsing, en. [i(n(a)seii] flt. -er. {ænyd.

odtzing(OrdbS.)) person, som er hjemme-
hørende i Odsherred. Ods-Herred, hvis
Indbyggere kaldes Odsinger.Qrundtv.Saxo.
III.453. FDyrlund.Vds.23. Trap.''11.397.
OrdbS.(8Jæll.). jf. Krist.Ordspr.478.

t od-spidset, adj. (jf. u. I. oddet 1;
60 bot.) brodspidset. VSO.

Oder, en. [o'dorl flt. (sj.) -er ell. (m.

fr.form) odeurs. {fra fr. odenr, af lat. odor;
nu næsten kun spøg. ell. nedsæt.) (især: paa-
faldende ell.ubehagelig)duft; dunst. Odeurs
. . Vellugt, vellugtende Sager. Meyer.^ Fol-
kestuen (var) just ikke . . den behage-
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liffste paa Grund af den derværende Odeur.
WKornerup.KM.57 . en ram Odeur af Vale-
Ti2in2i.FrPoul8en.MD.22.

\\ (jf. Duft 6; overf.

det er danskeTyper— tilsat lidtKristiania-

Odeur — der skildres (o : hos Gunnar Hei-
berg). Tilsk.1918.II.426. Baade Pensionats-
værtinden og Damefrisørinden er Figurer,
der . . har en . . uomtvistelig Odør af

Yirkelighed. Bimest.(OadsMag.l928.644).
Ofen-lak, en ell et. se Ovnlak.
Offenbacher, en. ['(nf(8)n|bag8r] flt.

-e. {fra ty. offenbacher; egl.: vogn med aks-

ler af en i Offenhach (by i Hessen) opfun-
det type; foræld.) en til befordring af per-

soner bestemt vogn med patentaksler (Of-
fenbach'aksler, selvsmørende aksler af særlig

haardt staal). *(en) Rigmand i sin egen Oi-
fenhacher. Blich.(1920).XIV.90. den lille

Offenbakker.Jw^.L^.Ii.5. Selskaber, i hvil-

fensive, som begynder Striden. Heib.Pro8.
1.59.

II
offensiv alliance, (nu l.br.) an-

grebsforbund. man arbeydede paa en offen-
sive og defensive AUiantz imellem Fran-
kerige og Eus\2ind.ExtrRel.^yil722.3. Nør-
reg.Naturv.464. || som adv.: angrehsvis.
(de) ere ey meget stridbare, have og in-

gen forstand deris vaaben Offensive at

bruge. Pflug.DP.1030. Krigen bliver ført

10 paa tvende Maader enten offensiv, ved
at angribe først, eller defensiv ved at for-

svare sig.Hallager.46. (hun) begyndte først

at agere offensive, i det hun passerede
Rendestenen med ligesaa megen Raskhed
som Lykke. Blich.(1920).VI.26. gaa of-
fensivt til værks ell. f gaa offensive
(LTid.1727.246). (løven) fik isinde at gaae
offensiv iilvdivks. Blich.(1920).XVI.126. f
Saa vidt have vi ikke givet Hevnen Rum,

ke der findes Damer, burde ene og alene 20 at vi skulle gaae vor Sag offensive an,

betjene sig af Offenbachere eller andre
lette, men rummelige Vogne, som tillige,

naar det behøves, kunne frembyde en
Skjærm imod Blæst og Regn. JHei6.Pros.

VIII.480. Meyer, jf: (en) firesædig Of-
f e n b ae h erV o gn. ViborgSamler.^Ve 1824.4.
8p.l.

offenlig, adj. se offentlig.

I. Offensiv, en. ['{of(8)n|Si'v, sjældnere
a)f(a)n'si'v] (nu næppe br. Offensive. Meyer.^
HSchwanenfl.In.l6). flt. -er. (af fr. offen-
sive, egl. fem. til adj. offensif, se II. offen-
siv; jf. 1. Defensiv; især ;ai) kampform, i

hvilken man rykker frem (især: for at an-
gribe fjenden); fremrykning; angrebs-
kamp; ogs.: angrebskrig. MilTeknO. Over-
kommandoen tænker foreløbig ikke paa
en ny Otfensiv. HPHan8S.FK.I.295. gribe
(NPJensen.Napoleon. (1904).129) ell. tage

at vi skulle give Stik for Stik, og betale
raat med ilde SQået. Langebek.SA.7. || her-

til ssgr. som Offensiv-alliance (Leth.(1800).
Meyer.), -forbund ('Offensive-Forbund. Slan-
ge.ChrIV.1179), -krig, -stilling (^Mi^TefenO.;.

offentlig:, adj. ['(nf(8)n(d)li] jf.Høysg.
AQ.99.106. Aarb.1866.lo3. (ogs. skrevet

offenlig. Rahb.Stiil.28. Brandes.XIII.507.
Pont.LP.VIII.74). adv.'t ell. d.s. ell. (f) -en

30 (se u. bet. 1). {ænyd. d. s.; fra ty. offentlich

(t offen(t)lich), af ty. offen, aaben; jf.
ænyd. aabenlig samt publik)

1) (som adv. ell. i forb. m. (verbal)subst.,

der betegner handling, tilstand olgn.; nu kun
i tilfælde, der ogs. kan opfattes som bet. 2)
som foregaar aabenlyst, paa en maade,
saa alle kan se ell. vide besked derom (mods.
skjult, hemmelig), l.l) i aZ alm.\\som adv.
Men Joseph . . efterdi han var retsindig,

offensiven, gaa over til angreb. Meyer.^ 40 og ikke vilde offentlig beskæmme hende
Den 16' tager Russerne igen Offensiven
paa deres højre Fløj mod Okus Uær.Mil
Tidsskr.1904.382.

\\ billedl. i den Fejde,
Oehlenschlåger .. fører med Baggesen, er
denne ikke fri for at tage den moderne Ro-
mantiks Offensive mod hin. HSchwanenfl.
In.l6. (udenrigsministeren) udfolder for Ti-
den en overordentlig Virksomhed, en di-

plomatisk Offensiv, som man siger. PoZ

besluttede hemmelig at skille sig fra hen-
de. Matth.1.19. Meener I vel, at det kand
gaae af uden Allarm, naar Ansøgningen .

.

offentlig udi hans Paahør bliver oplæset?
Holb.Philos. V.5. han (turde) ikke lade sig

see offentligen, efterdi han var en tro

Tienere af den ulykkelige Kong Jacob,
hvilken de fleste vilde ilde. CPRothe.JN.
35. De dyrke offentlig Konsten, og til-

^^U1926.7.sp.l. II. offensiv, ad/, ['(nf(o)n- 50 bede Naturen i Smug. Bagges.DV.IX.198.
iSiW, sjældnere (»)f(8)n'si-v] (f offtnsive, Extr
ReVyil722.3. LTid.1731.124). adv. -i ell.

(nu sj.) d. 8. ell. f -e (se ndf.). (fra fr. of-

fensif; af mlat. offensivus, til lat. offen-
dere, egl.: støde an mod, krænke; jf. I. Of-
fensiv, II. defensiv; især ^) nu især om
kampmaade: som tilsigter at angribe (fjen-
den); angribende; angrebs-. De Belei-
rede (brugte) deresMusqveter, Haand-Gra-

,Hvad vil han da?"— „I Lumskhed giøre,

hvad
I
Han havde haabet offentlig at

kunne." Oehl.HJ.79. Han gaaer ganske of-

fentligt med hende. VSO. Feilb. han har of-

fentligt erklæret, at (osv. )
\

|| som adj., især

ved vbs. *Hvad holder miff derfra, at med
mit Sværd

| Jeg styrter dig paa Stand til

Hel? Men neil|Meer offentligt og skiæn-
digt vorde skal

|
Dit Fald. Oehl.HJ.124.

nater, og andre offensive Instrumenter. 60 en offentlig Irettesættelse. F/SO. I alle disse
Holb.DH.III.361.

" - _ . - - -en offensive Kriig.LTid
1731.124. MilConv.II.430(se w. II. defen-
sivj. Beskyttelsesmidlerne (hos dyrene) er i

nogle Tilfælde af offensiv Art. Éoas.Zool.'^

140. billedl.: (i striden ml. frihed og nød-
vendighed er) Nødvendigheden . . det Of-

Stæder havde han (o : en røverpræst) mange
Tilhængere og Kjærester. Disse beboede
kostbare Localer og førte megen offentlig

Pragt, for de Blodpenge, hvormed (han)
underholdt dem. JBehrend. Røverpræslen.
(1842).301. gøre en en offentlig Undskyld-
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mng.D&H. 1.2) i særlige, fastere forb. \\(jf.

aaben fejde (u. aaben 2.6^, aabenbar Krig

Cw. aabenbar l.i^; nu næppe br.) om fjend-

skab, krig olgn. da motte Lifland forvente
sig en offentlig Krig af Sverrige. Gram.
(ÉSelskSkr.IV.Sl). Ueenigheden udbrød
til oitentlig Fei6e.MallSgH.168. jf.: nu
erklærede han offenlig Dannemark Krig.
Grundtv.SaxoJI.312.

\\ (jf. u. officiel 2) m.h.t.

forlovelse, trolovelse. Holb.Er.III.6(8e u. For-
lovelsej. Han kommer vist nok i Formid-
dag, og da haver han i Sinde at begiere
mig offentligen af min Moder. sa.Rpb.1. 7.

hendes offentlig trolovede Brudgom. Gylb.

1.195. Forlovelsen er endnu ikke offentlig.

D&H.\\(kirk., foræld.) om skriftemaal, bod
olgn. De Troende . . maatte bekiende deres
Forseelser ogoffentligen giøre Bod derfor.

Schytte.IE.II.41. Offentligt Skriftemaal.
vAph.(1764). 607. (han) dømte en Mand 20 rede offentlig. Ew. (1914). III. 241. i Ud-

Omstændigheder. Molb.F.156. Anordnin-
ger for Folkets . . udvortes Religionsplig-
ter og offentlige Gudsdyrkelse, sms^. *sit

simple Liv han (o: studenten i „Gjenboeme"

)

i simple Træk |
har stillet offentlig til Skue.

Hostr.G.192. Livsstraf fuldbyrdes offent-
lig med Øxe.Lov^V7l866.§10. Retsforhand-
lingerne skal være mundtlige og offentlige.

Munch.S.14. jf. ndf sp.SSS »^ ff- »^ «: (han) gav
10 endog Hustruerne af Sigurds Venner of-

fentligen til Fris. Suhm.Mi8t.I.527. \\ især
om forevisninger, optræden for et publikum.
Comoedier, som offentlig spilles.^o/&.Ty6.
IV.IO. Tolv Offentlige Taler, Holdte ved
Kirke- Bispe- og Fræste-Wielser.Hersi (bog-
titell740). noget af dét, som lader vél i

samtaler, lader ilde udi offentlig Oration
og Frædiken. Høysg.AG.106. et Stykke,
Pantomimen kaldet, som jeg deelame-

Æ.
til at staae offentlig Skrifte, allene fordi

han troede Antipoder. ^a^^es.iV^ir.58P. de
bodfærdige genoptoges, naar de havde
fennemgaaet en offentlig Bod. PMadsen.
Voslære.(1912-13).590. || offentlig af-
stemning, votering, (mods. hemmelig
afstemning, se u. hemmelig 3.i; emb.) af-
stemning, votering, der foregaar saaledes, at

man kan vide, hvordan hver enkelt har stemt

ell. voteret. Rigsdagsmændene skulle . .

stemme offentligt. Bigsdagst.F. 1850. 1.247.
Munch.S.7. Ugeskr.fRetsv.l931.II.115.\\ of-
fentlig hemmelighed, se Hemmelig-
hed sp.ll46^^.

II
gøre offentlig, offent-

liggøre. Du havde hidsendt Stykket til

Dine Venner, blot med den Hensigt at

gjøre det offentligt, uden at indlevere det
til The2iteTdiréktionen.Ørst.Br.1.197. Jeg
ønskede at giøre Bogen, Tildragelsen,

landet, hvor han (o: en virtuos) flere Gange
med Bifald lod sig offentlig høre. Hauch.
ND.161. Uretmæssig offentlig Opførelse
af dramatiske eller musikalske Værker.
Goos.III.16. offentlig forlystelse, se

Forlystelse (slutn.).\\ offentlig forsam-
ling (Grundl.(1849).§93) ell. offentligt
møde, se Møde I.3 slutn.

||
offentlig

auktion. DL.3—17—20. JurFormular-
30 bog.^243.jf.u. Auktion. 2j2) om forhold, til-

stand: som vedrører alle, vedkommer almen-
heden; ogs. (jf. bet. S): som beror paa almin-
delige, ordnede samfundstilstande og vedtæg-
ter, (især i faste forb.). Den, som ved
uteerligt Forhold krænker Blufærdighe-
den eller giver offentlig Forargelse, iov
^Vil866.§185. Forbrydelser mod den of-

fentlige Sædelighed. GoosJ.509.
|i
offent-

lige anliggender, se Anliggende. || det
Underhandlingerne saa offentlige, som 4Q offentlige liY.Holst.Noveller.(1881).29(se
muligt. VSO. nu yiæsten kun (jf. ovf. 1. 9ff.)
m. h. t. forlovelse : de har længe været hem-
meligt forlovet, men nu vil de endelig
gøre det offentligt •

|| lære offentlig,
se HL lære 2.i. j| spise offentlig, (nu
næppe br.) om fyrste: holde officielt taffel

(med adgang for undersaatterne til at over-

være det). Næste Dagen blef spiset offent-

ligen vedT&felet.Slange.ChrIV.785. Kon-

u. Oase 2). deltage i det offentlige Liv.
D&H.I.592.

II
(den) offentlig(e) me-

ning, den mening, anskuelse osv., der næ-
res af flertallet (offentligheden) og udtrykkes
aabenlyst (offentligt), især i blade og tids-

skrifter; (den) almindelig(e) mening; opi-

nion(en). Regieringen maae have den of-

fentlige Mening paa sin Side. Birckner.Tr.
171. et Tidsrum maatte . . forløbe, inden

gen spiiste offentlig om Aftenen. Luxd. 50 de sundere Begreber . . fik et større Pu
Dagb.I.308. smst.107. 1.3) (1. br.) om person:
som aabenlyst, for offentligheden optræderpaa
en vis maade. han havde mindre Fare at
vente sig i hans offentlige FiendeSauls
Græntzer, end hans falske Vens og Pa-
trons Befæstninger. Hørn.Moral.1.56. hans
offentlige modstander og privateVen N.N.

j

2) (ofte mods. privBi) som vedrører, til-

kommer alle (offentligheden, publikum). 2.1)

blicum, inden de bleve offentlig Mening.
Engelst.Nat.296. Kierk.P.VIIIl.59. det er
naturligst, at man holder sig til . . hvad
intelligente Folk skriver og siger, saadan,
hvad man kalder den dannede offentlige
Mening.Schand.TF.il. 51. (han) har Ret
til en aarlig Understøttelse, naar han . .

ikke er dømt for en i den offentlige Me-
ning vanærende Handling. J^wnc/i. 5.^5^.

som henvender sig til, foregaar i et publi- 60 i sa. bet. (nu næppe br.): (den) offent-
kums nærværelse; som alle har ell. kan faa
del i, adgang til. Byting skal holdis af
Byfogden offentlig, og ikke paa Raadhuus
inden lukte Børe. DL.l—3—1. (nogle bøn-
ner af Zoroaster) hvor han omtaler adskil-
lige af sit Levnets offentlige og huuslige

lig(e) stemme. Ikke altid er den offent-

lige Stemme den almindelige Mening. 75^0.

jf.: Ingen offentlig Stemme eller privat
Meddelelse har udsagt Noget, som kunde
bringe mig til at afvige fra de Grundsæt-
ninger, jeg fulgte ved at oversætte Illaden.
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Wil8t.Od.Fort.5. \\ offentlige tidender,
86 Tidende. 2.3) (jf. bet. 3.i> om lokalitet,

etablissement, forening olgn., hvortil alle (gra-

tis ell. mod betaling) har adgang: aaben for
publikum, en offentlig Viinkjelder. Høysg.
S.135. (han drev) om i Gaderne og paa
Havnen eller sad paa Bænkene i de of-

fentlige Anlæg. AndNx.MS.97. || offent-
ligt sted, sted, hvortil alle har adgang;
sted, hvor der kommer mange folk sammen;
især om restauranter, forlystelsessteder osv.

Ikke eet offentligt Sted gaves, hvor jeg
kunde faa Brændevin til vore Folk. PMøll.
11.63. (han) fører . . et uordentligt Liv,
spiller Billard paa offentlige Steder. Hrz.
XIV. 43. *Dér lå en Have, et offenligt

Sted,
I
med Lysthuse ud imod Floden.

Blaum.AH.181. Feilb. offentligt lyst-
sted, se Lyststed 1. || den offentlige
politiret, en politiret, der tidligere fand-
tes i Kbh. til behandling af smaa, krimi-
nelle sager, og til hvis møder offentligheden

havde adgang. SaUXIX.362. jf. (jarg.):

Hvis man en Dag tilfaaldigvis har noget
at bestille, saa skal man brænde den af

og gaa ned i den Oitentlige.EkstrabU^/i
1905.2.sp.l.

II
offentlig gade, vej olgn.,

nu især (jf. bet. S): gade, vej, der vedlige-

holdes af det offentlige. I er'bleven plynd-
ret paa en offentlig GsLde.Hauch.II.142.
„siig Du til mig, og lad dette Kys —" —
„Nei, hvad tænker De paa I Her paa offentlig

Gsiåel*" Eeib.Poet.V.240. Det er forbudt paa
offentligt Fortov eller Gangsti at færdes
paa Eulleskøiter.Politivedtægt forFrederiks-
berg.1919.§13. Thorshavnsgade (skal evt.)

overtages som offentlig Gside. BerlTid.^^s
1933.M.ll.sp.6.

Il
offentligt hus, spec. (jf.

1.62 ff. samt Hus 9.5^; utugtshus; bordel. VSO.
(det) kan . . ikke paalægges hende (o: en
kvinde, der er smittet af venerisk sygdom) at

tage Ophold i et offentligt U.us.LovNr.47^V4:
1874.§6. KNyrop.OL.1.49. 2.4) om person;
dels om person, der træder frem for publi-
kum ell. (p. gr. af sin stilling i samfundet,
i det offentliges tjeneste; jf. bet. 3j er kendt

af alle: Han udmærker sig som offentlig
Taler. 7iS0. siden jeg er bleven en offent-
lig Personlighed (o: byraadsmedlem), tror
jeg nok, jeg er hleYennervøs. Schand.IF.
261. Glæden ved at tale om ham og Glæ-
den ved at høre Folk nævne hans Navn,
da han er en offenlig Personlighed (o: om
en skuespiller).Brande8.XIIL507 . se ogs.Ka.-
rakter sp. 7048.64^ j^^ (nedsæt) : Jeg antager
som afgjort: at de allerfleste af Jer kjen-
de Hr. S.; men gives der Nogle, som hver-
ken have seet ham, eller hørt tale om
ham, saa vil jeg gjøre dem bekjendte med
dette offentlige Mandfolk (o: en snyltegæst

ognyhedskræmmer).Blich.(1920).XXIX.145.
|l dels om prostitueret kvinde, allemandspige
(især i forb. offentligt fruentimmer^.
VSO. *en Dame . . |

Der ei just stod i

allerbedste Rygte,
|
Og næsten offentlig

var saa omtrent. PalMuV.139. Et Menne-

ske har i sin tidlige Ungdom engang ladet
sig i en exalteret Tilstand henrive til at

besøge et offentlig Fruentimer. Kierk.P.
IV.25. En offentlig Skøge. MO. en offent-

lig Piges ion. Pont.LP.V.149. som subst:
gaa i Tivoli med en lille offentlig. Jilfa^r-

nu8.VA.165. D&H. Feilb.

3) som vedrører, hører til, stammer
fra (repræsentanter for) samfunds-

iQ magten (staten, kommunen osv.); officiel;
især i fl^. tilfælde: 3.1) om bygninger, anlæg,
instituttoner, virksomheder osv., der ejes, er

oprettet, drives, bestyres af stat ell. kommune.
de offentlige Huse og andre Stiftelser.

EPont.Atlas.II.200. Af offentlige og andre
Bygninger samt Institutioner (i Helsingør)
nævnes (o8v.).Trap.*II.ll. (udgiften i 1913/
14 til) Offentlig Renlighed (i HeUingør)
10yQ8S (kr.).smst.32. || offentligt arbej-

20 de, se Arbejde 8p.794*^. ministeriet
for offentlige arbejder, se Arbejde
sp.795^^.

II
Statstidende. Udgiven ved of-

fentlig Foranstaltning i Henhold til

Lov af ^VilQOS. (avistitel.1904). || offent-
lig skole olgn., stats- ell. kommuneskole
(mods.Trivsitskole). Stadens offentlige La-
tinske Skole. EPont. Atlas. 11.286. Foræl-
drene (kan) lade (børnene) undervise paa
anden Maade, naar denne Undervisning

30 er lige saa god som den offentlige Folke-
skoles. Mt<wc/i.S. 78. Det offentlige Skole-
væsen fi JffoZftæA;;. Trai?.*IJ.406. II

offent-
ligstiftelse, se Stiftelse. 3.2) om de myn-
digheder, der virker i statens ell. kommunens
tjeneste; især om personer, der er ansat ell.

autoriserede af stat ell. kommune. Et offent-

ligt Embede.MO. i Slutningen af IS.Aarh...
ansattes offentlige Distriktslæger og 3ot-
åemødTe.Munch.S.*(1908).84.(rigsdagskom-

40 missioner) ere berettigede til saavel af of-
fentlige Myndigheder som af private
Borgere at fordre Oplysninger meddeelte.
Grundl.(1849).§50. Lov^yil866.§106. Berl
Tid.y6l933.Aft.3.sp.2. || offentlig an-
klager, se Anklager, jf.: Den offentlige

Anklagemyndighed.Statskalender.1933.285.
offentlig maalerogvejer, seMaalerl.i.

3.3) om pengemidler (udgifter, indtægter osv.):

som forvaltes af (udredes af ell. betales til)

50 staten ell. kommunen. *man bør ei bort-

slænge . .
I
De En betroede offentlige

Penge. Storm.D.(1832).271. offentlige ki-
gifter.Lassen.AO.^966. Til de offentlige Fi-

nanser hører ogsaa Kommunernes. Trap.^
1.79. 1173 levede af Haandværk . . 118
væsentlig af offentlig Understøttelse, smst.

11.249.
II
offentlige midler, (især jur.

ell. yf) penge , der tilhører, bestyres ell. kon-
trolleres af stat, kommune ell. offentlige insti-

60 tutioner. Baden.JurO. naar der i Ejendom-
men indestaar offentlige Midler, hvortil

man plejer at henregne Kreditforenings-
midler. JurFormularbog.^199. Offentlige

Midler o: offentlige Stiftelsers og andre
lignende under offentlig Bestyrelse eller

Tilsyn værende Midler. LovL.IV.312. of-
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fentligt aktiv, (især emb.ell.lf) dels (jf.

bet. 2.1J om værdipapirer, der forhandles of-

fentlig (navnlig paa hørsen), dels om aktiver,

som nyder en vis officiel autorisation (fx.

til anbringelse af umyndiges midler; se Bek.

Nr.64^Vzl930.§ll). JurFormularbog.^86.
j/.of f entlige effekter. Forordn.^^UlSéå.

§4. Lassen.AO}613. 3.4) i udtr. for, at

noget er autoriseret, bærer et officielt stempel

ell. (garanti)mærke osv. (forsyne guld- ell. 10

sølv-)Vsirer . . med et offentligt Stem-
pel eller Mærke, der skal afgive Borgen
for sammes Ægthed eller Godhed. jLov^<^/2

1866.§278. Offentlig Prøve og StempUng.
Goos.II.224. offentlige Dokumenter (o: ud-
stedt af en offentlig myndighed). SaUXYIII.
411.

II
offentlig troværdighed, (jur.)

troværdighed, der tilkommer erklæringer og
udsagn af offentlige myndigheder, anerkendte
institutioner osv. (Fides publica). Meyer.^ 20

(1844). 218. private Vejere og Maalere
nyder ikke offentlig Troværdighed for
de af dem afgivne Attester. JurFormular-
bog.^556. \\ som adv. ved offentlig Stiftelse .

.

forstaaer (vi) ethvert offentlig autho-
riseret Sælskab. Nørreg.Privatr.II.27. et

Stempel . . der skal indeholde en offent-
lig autoriseret Borgen for (varens) Ægt-
heå.Forordn.^U1840.§48. 3.5) (jur.) om forsk,

retsforhold (jf. ogs.u. bet. S.i). || offentlig 30

ret, (jf. offentligretligj især om stats- og
folkeret (Jus publicum), se nærmere SaV'
XVIII.412.

II
offentlig sag, sag, som

forfølges af en offentlig myndighed (og ikke

efter privat søgsmaal). Politie og Com-
merce-CoUegium (har) giort en offentlig'
til en privat Sag, og efter en privat Per-
sons Reconventions Paastand, dømt i en
Sag, som ingen uden Commendanten . .

var berettiget til at anlægge. S^am^e.J. 40

403. if. Sal.^XVIIL411. hertil ogs.: of-
fentlig jioliiisaig. Fl.^Vil821. §2. Over-
trædelse af nærværende Vedtægt . . for-

følges som offentlige Politisager. Politi-

vedtægt forFrederiksherg.1919.§104. jf.: of-

fentlige Politiforseelser. ifMnc/i.5'.i05. 3.6)

i forh. det offentlige, (samfundet, repræsen-
teret af) staten ell. kommunen. „Det Offent-
lige" bruges i nyere Tid jævnlig for:

Staten, Regieringen. MO. det offentliges 50

Krav paa Skatter og Mgifter. Lassen.AO.^
838. Private Gader . . hvor det Offent-
lige ikke har Pligt til at sørge for Belys-
ningen. Politivedtægt for Frederiksberg. 1919.
§23. II spec. (jf. bet. S.s) i udtr. for at faa
offentlig understøttelse (fattighjælp). *kort
derefter jeg kom ind paa f^/ødseZs-j Stiftel-

sen.
I
Mit Barn, den Engel, døde — selv

jeg leved
|
En kort Tid paa det Offent-

liges Pung,
I
Saa stødtes atter jeg . . ud 60

i . . Yeråen. PalM.V.273. Man er dog et
Menneske, om man ogsaa maa ty til det
Offentliges Understøttelse. Schand. F. 112.
dem, der holder sig klar af det Offent-
lige (o: ikke faar fattighjælp). BerlTid.^U
1925.M.3.sp.2.

O offentlig-gare, v. [-go-'ra] vbs. -else

(Hol8t.B.858. D&H.). (jf. gøre offentlig
u. offentlig 1.2> give offentligheden (mundtlig
ell. især skriftlig) meddelelse om noget; bekendt-
gøre; publicere; spec: lade trykke. Enhver
er berettiget til ved Trykken at offent-
liggjøre sine Tanker, dog under Ansvar
for Domstolene. Grundl.(1849).§91. for dem
alle var jeg (o: Drachmann) foreløbig den
poetisk modtagelige Natur, Marinemaleren,
der endnu ikke havde offentliggjort Vers.
Drachm.D.^xii. (arkæol :) 1 1888 offentlig-

gjorde F. to smukke, geometriske Vaser,
som viste en egen StildiVt. FriisJohans.S V.8.

Offentliggørelsen af Fundene (i Delfi). Fr
Poulsen.OD.47. || m.h.t. forlovelse: deklarere.

Forældrene (saa) gerne . . Lejligheden be-
nyttet til at offentliggøre hendes Forlo-
velse. PowlLP. F.i57. -hed, en. 1) det, at

noget er offentligt (1), er (ell. bliver) almin-
delig kendt, han havde ønsket at lukke
Øinene til den begangne Forseelse, hvis
Handlingen ikke havde været . . af den
Offentlighed, at den ikke mere lod sig

neddysse. Engelst.Phil.107. (digtet) er ikke
bestemt til Trykken, da jeg ikke tør haabe
at bringe det til den Grad af Fuldkommen-
hed, at det fortjente Offentligheå. Ørst.Br.

1.273. CPalM.0.299. jf.: en dansk Or-
ganisation (kunde ikke) grundlægges ad
Offentlighedens slagne Landevej. PLau-
rids.S.V.34. nu næsten kun om offentlig

adgang til retsmøder, i forh. offentlighed
og mundtlighed, se Mundtlighed. 2)
(især i avis-spr.) almenheden (2); publikum,

(forf.) har anseet sig berettiget til ufor-
beholdent at nævne og fremstille Person-
ligheder, der med Føie kunne siges at

tilhøre Offentligheden. Jw^'.Levwe^.J.S. fore-
lægge Sagen for Offentligheden. Zevin. At
han trods sine fem og tresindstyve Aar af

onde Tunger udraabtes som en Don Juan .

.

skadede ham ikke i Offentlighedens Om-
dømme. Schand.AE. 269. Trap.*L193. 3)
(sj., nu næppe br.) offentlig (2.4) person.
Alle de daarlige Poeter, Poetinder, Spille-

mænd, Bladskrivere og kunstneriske Of-
fentligheder, de som ikke due.HCAnd.
VIL36. -retlig, adj. (jur.) som vedrører

offentlig ret (se offentlig 3.5J. (enhver euro-
pæisk magt behandler) som sit i offentlig-

retlig Henseende det Land, som de (o:

dets undersaatter) har taget i Besiddelse
som deres Ejendom. DTidsskr. 1901. 676.

Statens eller Kommunens Krav paa Skat-
ter eller Afgifter af offentligretlig Natur.
LovNr.274'Vi^l908.§1.4.

I. Offer, et. ["cnfar] Høysg.AG.40. best.f.

of(fe)ret; flt. ofre ell. (nu næppe br.) oftere

(5Mos.12.27 (1931: Slagtofre;. Winth.IX.
166. VSO. jf. best.f. offerne. Ew.(1914).I.
382. Oehl.LJ.32). {æda. ofær (Fragm.26),
oldn. offr; vist fra mnt. osax. offer; jf. ty.

opfer (muligvis af anden oprindelse); til

ofre)

1) (jf. ofre 1) gave (især hestaaende i
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mad- ell. drikkevarer), som man giver til

(slagter, brænder, spiser til ære for) en gud,
et overnaturligt væsen ellen afdød, fx.

for at give dette væsen kraft ell. faa del i

dets kraft, for at vinde dets gunst ell. stille

dets vrede (undertiden m. overgang til bet. 4:).

Blodet af dine Offere (1931: Slagtofre;
skal udøses paa Herren din Guds Alter.

5Mos.l2.27. Jeg vil offre dig frivilligt Offer
(^i5'5i; frivilligt ofre til å\g).Ps.54.8. (Cu-
pido) skulde have Fanden icke Offer eller

good Røgelse. Holb.Ul.IV.6. *ChristeI for-

styr ei de straalende Aser,
|
Tag dette

Offer 1 Oehl.L.1.42. *Naar Ulve i Lunden
|

Offerne sluge, sms^.5^. Det hører til de
almindelige Sagn, at al Slags Bygning
befæstes varigt, naar noget levende be-
graves derunder. Til saadanne Offre synes
am, Svin og Høns almindeligst at være

blevne valgte. Thiele.I.147. *som Jer Straf
skal og I (o: Adam og Eva) Naaden min-
des,

I
Skal hver Dag I, til Tak for Livets

Gave,
I
Jer Skaber bringe Markens Frugt

til Offer. FalM. VII.236. *Slunkne synger
|

Jorderigs Sønner:
|
Ildens Fader,

|
annam

vort OfferlJFJe7is.0.78. Et blodigt, ublo-
digt Offer. MO.

II
bringe et offer, (jf.

u. bet. 8.i; ofre. alle Folkeslag . . bringer
deres Guder Ofre. 5aZ.2Z7IIi.4i5. jf.: de
offerbringende Jomfruer paa Østsiden
af FsLTthenonsfTisen.Schand.AE.Se.

|| (jf.
bet. 3; relig. ell. kirk.) uegl.; dels om Jesu
lidelse og død, betragtet som sonoffer for
menneskers synder: i Kristendommen er
Syndsforladelsen paa det nøjeste knyttet
til Kristi Offer. SaUXVIII.413. dels (jf.
Messeoffer, Oblat; om nadveren: medens
Offeret fra først af havde været Menig-
heden selv med sin Tilbedelse og Tak-
sigelse og sine Gaver (særlig Brødet og
Vinen til Nadveren, Oblationerne), blev
efterhaanden den udførte gudstjenstlige
Handling, særlig Nadverhandlingen, Of-
feret. KirkeLeks.II.294. dels om den troen-

des fromme levned, betragtet som et offer til

gud: Desaarsag formaner jeg Eder, Brød-
re .. at I fremstille Eders Legemer som et

levende, helligt. Gud velbehageligt Offer.
Bom.12.1. *Dig vil jeg gandske mig med
Rod og Top hengive . . | Achl tag det
Offer an, endskiønt det er kun slet. Brors.
161.

2) (jf. ofre 2; især kirk.) (penge)gave,
der skænkes til kirken ell. ved denne ansatte

personer, til kirkelige ell. velgørende formaal
(egl. vist kun om gaver, der lægges paa al-

teret ved offergang under gudstjenesten); især
(indtil 1920) om et tillæg til præsters og deg-
nes lønninger, der i alm. erlagdes ved ofer-
gang paa de tre store højtider samt ved visse

kirkelige handlinger (bryllup, barnedaab m.
m.). Præsterne skulle nyde deris Tiende og
Offer paa de tre store Højtider, til Brude-
vielse, Børnedaab og Barselqvinders Kirke-
gang. i)L.^—i^—5. smst.2—15—10. *Offer
faldt,

I
Ved Juul og Paaske-Tide. 22eew6.

1.238. *min Formand Hr. Christoffer
|

Af een boesiddend Mand ey mindre fick
til Offer

I

End tre til fire Marck. Ifoift.

Paars.?9. *Paa Alteret sit Offer (præsten)
f'\k.PalM.IV.34. Hvert konfirmeret Med-
lem af Menigheden skal svare Offer. Min
Skr.(GR.)'Va896.§7. Ydelsen af Højtids-
offer og af Offer og Akcidenser . . ophæ-
ves senest fra 1. April 1920 at regne. Lov

10 Nr.543'hol919.§33.1.
jj (jf.bet.S) i billedl.

ell. udvidet anv. *„Nu, Manne I
|
Nu vil vi

tænke paa den Fattige" — Spilkoppen
|

Det var vort Alter, og her er vort Offer
(o : en pung med penge). Thaar.ES.104. (en
ny svends) Offer til Oldgesellen. CNyrop.
É.aandv.283. (spøg.) om bestikkelse: *iblanat
Offerne paa Alteret | Hos Dommeren en
Vogn var seet. ChrBorup.PM.^(l?85).2. jf

:

At giøre Offer i Templet o : ved Forærin-
20 ger vinde de Store. VSO.

3) (især CP; overf. anv. af bet. l(-2); især

i flg.anv.: 3.1) det, man ofrer (3(i)), giver

afkald paa (ell.,jf. bet. 4:, det at ofre, give

afkald) for at opnaa noget, af hensyn til

en person ell. sag osv. Frivilligt Offer paa
Fædrenelandets Alter.750. Intet Offermaa
i et saadant Øieblik synes Patrioten for

tungt. smst. Dette Offer skylde vi Fædre-
landet. MO.

II ofte i forb. som gøre ell. (nu
30 især) bringe (nogen) et offer. Bringe
Eens Kjerlighed, Glæde, Forfængelighed,
Gjerrighed og deslige et Offer. Leth.(1800).
Tyr (besluttede) at giøre et stort Offer for

det almindelige Bedste, og stak virkelig
sin høire Haand i Ulvens Gab. Grundtv.
BrS.131. det Offer (martyrerne) bringe
deres Troe, (vil) ikke . . være den for-

gjeves bragt. HGClaus.Prædiken.(1821).16.
dette Svar var et Offer, som han bragte

40 den selskabelige Høflighed. Hauch.VII.?6.
bringe en det Offer at tie. DÆH. et kost-
bart offer, se kostbar 2.2. || i skakspil:

det (af taktiske hensyn) at prisgive en brik

uden at kunne tage en af samme ell. højere

værdi. Skak.(1916).64. 3.2) den ell. det, som
ofres (3.1), som maa undgælde for noget,

som noget gaar ud over. *i den Kamp, der
frelste Fædrelandet, | Han selv som Offer
fsLlåt.IIeib.Poet.II.123. (haanden kunde)

50 ramme midt paa Kinden . . uden at Of-

feret anede dens Komme. Schand.0.1.63.

jf.: Man er et Offer, et elendigt, af Him-
mel og Jord opgivet Offer. Roivel.Br.601.

II

især i forb. m. gen. ell. poss. pron. den
umske Magt, som lurer paa os . . synger
sit Offer i Søvn ved søde Sange. Mynst.
Betr.II.lO. ogsaa paa den Dag fordrede
Guillotinen sine Offere. Hauch.VII. 316.

Klapperslangen . . lokker med en gaade-
60 fuld, ubestemt Lyd, den venter paa sine

Offere.Winth.IX.166. Inqyisitionens, Poli-

tikens ulykkelige Offere. 7S0. isens ofre,
se Is 1.2.

II
være, blive ell. falde som

(et) offerfor noget olgn. hånd skal vorde
et blodig Offer for min retmæBig Vrede.
KomGrønneg.III.320. »Hvert Offer for

XV. Rentrykt »/jo 1933 22
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den gode Sag |
Sank smilende, som Nor-

dens gamle Kæin]per.FrSchmidt(Rahb.LB.
1.278). *Han (o: Noureddin) faldt, et Offer
for sin egen Ondskab. Oehl.A.319. lad (folk)

kun blive et Offer for Dig og andre Luxe,
der under en Fortroligs Maske veed at have
dem til Bedste. Kierk.II.58. Muligvis løj

Rygtet ogsaa. Betydelige Mænd ere jo

Ofre for Bagvaskelse. Schand.AE.269.
4) det at ofre; ofring. 4.1) (1. br.) til

ofre 1. den merkelige Lydighed Abra-
ham lod see ved sin eeneste Søns Offer.

Holb.Ep.L4. *Paa Vestfold ved et Offer
han fra sin Kongestol

|
En fager Mø op-

daged.0ehl.RL.14. *Min Moder da fortalte
|

Om Kamp og Fægterspil,
|
Om hvordan det

ved Fester
|
Og ved Offere gik til. Winth.

HF.84. jf.sp.SS?^'-«-: vi ere helliggiorte
formedelstJesu Christi legemes offer(i8iP;
OiiTe\se'a907:Oh\Tig).Bebr.l0.10(Chr.YI).

a
anrette, gøre (et) offer oZ^w. hold
ig nærmere til at høre (o: i guds hus)

end en daare til at giøre offer (1871 : end
naar Daarerne yde Slagtoffer; 1931: end
at Daaren bringer Slagtoffer^. Fræd.4.17
(Chr.VI). Vi vil strax slagte Øxen og
Faar, og anrette ham (o : en formodet profet)
et Otter. Eolb.Ul.IIL3. *Spær hærdes før
Fangsten,

|
Aander paakaldes,

| og Offer
gøres til llden.JVJens.Di.n28. 4.2) (jf. Of-
fer 2; kirk.) til ofre 2, om ydelse af gaver til

jpræst, degn ell. (nu kun) om visse autoriserede

indsamlinger (især saadanne, hvorved pen-
gene lægges paa alteret ved offergang under
gudstjenesten). Ved Høstoffer har Magda-
lene hjemmet og Diakonissestiftelsen For-
trinmange Steder.J5rirA;e%Ifaaw^6o5'.fiP5i/
397.

II
især i forb. til off er s ('offer Feilb.) og

navnlig i udtr. gaa til offers, gaa op til

alteret og ofre. LTid.l725.462. *Paa første
Juledag han selv til Offers gaar. PraU.ST.
II.6. Naar Barnets Moder holder sin Kirke-
gang, følger med hende en storDeel Fruen-
timmer til Offers, hvilkeFruentimmerkom-
mer alle paa engang ind i Kirken. LHBing.
Lesøe.(1802).184. VSO. MDL. (tjeneste-

folkene, der lykønskede,) saa' ud som skulde
de til Otters. Bang.HH. 130. FrGrundtv.
LK.60. lyse til offers, bekendtgøre, at of-
ring finder sted. Reskr}/st799.§3. jf. Offer-
salme: synge til Offer, istemme den
ved Offringen brugelige Psalme. 7/SO.

||

uegl. alle (var) enige om, at der i Re-
geringskredsene var foregaaet et betyd-
ningsfuldt Stemningsskifte overfor Social-
demokratiet. — Der prædikes tydeligt
nok til Otter si HPHanss.FK.I.16.

II. Offer, propr. ['(ofar] {maaske omdan-
nelse af propr.VttCy se DSt.1908.134) som
betegnelse for en person i sanglegen Offer
ogÆdelig (hvis indhold er et gldgs. frieri).

*mand hørte viszen klinge
|
om Offer og

om Ædelin
| med syv mands ædelinge.

j

De karle vilde fæste brud. Cit.l708.(8pr
Kult.II.21). Cit.l729.(KirkehistSaml.4B. V.

465). *Ind treen Offere, | Og ind treen

Ædle,
I

Og ind treen Syvmands -Ædle,
|

Og ind treen Kongens Bønder alle. Oehl.
XIII.109. Feilb.BL.271. Krist.BRL.299.
*Her kommer Offer, (og) herkommer Æde-
lig. STvermose Thyregod.Danmarks Sanglege.
(1931).lff. SprKult.lI.56.63. jf.: Mist Brud
Offer og mistBrudÆdelig.PiS^t;'8 overskrift

til visenom TygeHermandsøn,seDgF. V11.69.
Offer-, i ssgr. især (bibl., religions-hist.

10 ell. arkais.
,
poet.) til I. Offer 1 ell. 4.1, fx.

(foruden de ndf. nævnte): Offer-bSeger, -bøn,
-damp, -flamme, -hal, -handling, -højtid,

-kar, -korn, -lue, -plads, -redskab, -skik,

-slagtning, -time, -økse; endvidere en del

betegnelser for det ofrede (dele af offer-

dyret), som: Offer-brød, -fedt, -galt, -kvæg,
-Kød, -mel, -okse, -stud, -vin.

||
(kirk.,

emb.) til I. Offer 2 ell. 4.2, fx. Offer-afløs-

ning, -berettiget, -pligt, -pligtig, -rettig-

20 hed. -alter, et. (jf. -blok (1), -bord, -sten>
alter, paa ell. ved hvilket ofring sker. VSO.
Qoldschm.YII.164. D&H. -^ -alter eivAph.
(1759). -baal, et. (jf. -ild) baal, paa hvil-

ket man ofrer brændofre; billedl.: *Hvad vi
fra Mennesker tage: |

Tillid, Beundring,
Kjærlighed, Ære,

|
Vi til det Offerbaal

bære, |
Hvormed vi Gud vil alene behage.

PalM.V.376. -ben, et. især i flt, om knog-
lerne af slagtofre. *Den rasler, og styrter,

30 den blodige Steen,
|
Og knuser omlig-

gende 0tterheen.0ehl.L.I.41. -beredt,
adj. [3.1] (1. br.) d. s. s. -villig. GadsMag.
1907/08.249. (hendes) altid offerberedte
Venskab. EGad.(KvBl.V9l912.1.sp.3). jf.
Offerberedthed. Goldschm.VI.272. -be-
redvillig:, adj. [3.1] (sj.) d.s. D&H. jf.
Of ferberedvillighe d. GadsMag.1907108.
331.sp.l. -blod, et. blod af offerdyr; spec.

om blod, der udgydes paa jorden som offer
40 til de afdøde ell. til de underjordiske guder,

ell. som ved ofringer smøres paa alteret, paa
offerdeltagerne osv. Fflug.DP.1095. *De Gu-
der, Jorden dyrker

|
Med Ild og Otter-

hlod. Oehl.ND.34. et Kar, hvori Offerblodet
blev heldt. Hauch.V.339. SaUXVIII.415.
-blok, en. 1) (jf. -alter, -stenj blok (1),

hvorpaa et slagtoffer slagtes. NMøll.Agam.70.
2) [2] (jf. -kiste) blok (2), hvori man ofrer
penge til velgørende formaal olgn. VSO.

50 Schindler.Liturgi.(1928162. -bog, en. [2]

(foræld., sj.) bog, hvori menighedens offer ind-

føres. VSO. -bolle, en. {som gengivelse af
oldn.hlot-, hlautboUi, seBlot-,Hlautbolle; j/".

-skaal; foræld.) kar, hvori offerets (offerdyrets)

blod (i den nordiske oldtid) samledes. Oehl.III.

80. -bord, et. 1) (jf. -alter^ bord, hvorpaa
offerredskaberne lægges ell. ofringer foregaar.
Moth.04. 2) [2] (sj.) om alterbordet, hvor-

paa man lægger sit offer. D&H. jj billedl.

60 *Ydmygt la'er jeg her tilbage |
Verdens

Roes, jeg bygged paa, |
Lægger paa dit

Offerbord
| Fromme Løfter, Angersord.

SalmHus. 348.3. jf: Her var Offerbordet
med alle Brudegaverne, bredt udstillet.

JVJens.J.55. -dag, en. dag, paa hvilken

der ofres. 1) (1. br.) til Offer 1 ell. 4.i. Kødet
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af hans Lovprisningstakoffer skal spises

paa selve Offerdagen (1871: hans Offers
DsLg).3Mo8.?. 15(1931). jf.: *Jesus siger,

ydmyg, spag, | I min Faders Raad beram-
met

I
Er den store Offer-Dag. Grundtv.SS.

IIL193. 2) (Mrk.) til Offer 2 ell 4.2; spec.

om (hver af) de tre store højtidsdage, hvor
man ofrede til præst og degn. *Offerdagen

fder) Præster. Reenb.1.326. den perso-

æld.) det at gaa op til alteret og lægge sit

offer. *Man faaer nu see, hvordan en
stakkels Landsbye-Brud

|
Kan med sin

Offergang herefter komme ud. CFrim.AS.?.
MDL. MO. Offergangen (o: ved et bryl-

lup) fandt Sted i samme Orden. Strange.P.
11.58. -£ave, en. gave, som man ofrer til

(en) gud. Ew.(1914).II.154. Hver, som
gaaer over til de Talte, fra tyve Aar

rielle Kapellaner tilkommende Offerdag, lo gammel og derover, skal give Herren en
MinSkr.Nr.l8P'/iil886. AarhFrborg.1918.
103. Feilb. H nu især om dag, da der er

offentlig indsamling i kirkerne til et bestemt

formaal. Diakonissestiftelsens Offerdag.
DagNyh.^V8l921.5.sp.5. Faste Offerdage.
1. Søndag i Advent: Kbhvns. Indre Mis-
sion. 2. Søndag i Advent: Dansk Kirke-
fond (osv.). KirkeligHaandbog. (1931). 397.

-draget, en. (jf. -klædning) dragt, som

Offergave (Chr.VI: et opløftelses- offer;

1931: udrede Herrens Offerydelse^. ^Mo«.
30.14. -silde, et. 1) d. s. s. -fest. (Kalk.
V.761). (Hakon Adelstensfostre) viisde over-
alt sin Foragt for Offergilderne og saa-
da.nneSkikke.Mall.SgH.7. Ing.VSt.137. 2)

[2, 4.2] t „gilde, som en ny prest på landet
giver sine tilhørere den dag hånd synger
sin første messe, da de alle skal først

bæres ved ofringer. Ew. (1914). 1.189. jf. 20 offre ham i kirken, beståer i øl tobak og
Offer 3.2: De (o: to dødsdømte) hjalp da hin-

anden kjærligt med at iføre sig Otfer-
dTSLgteii.Solst.V.364. -dyr, et. (jf. -lam
samt Byreoffer). LTid.1744.355. *Der lig-

ger han ved Gudens Fod
|
I Offerdyrets

lunkne Blod. Ing. VSt. 136. HenryPet.NG.
25.

II
i sammenligning ell.billedl. Bahb.Nath.

135. „Hvordan vil du da, jeg skal see?" —
,Du skal see ængstlig, som et Offerdyr, der
aner sin Skjæbne." Hrz.XVIII.56. -dad, 30 -stedj bygning, hvori der foretages ofringer

brendevin." Moth.04. -g^ode, en. m. h. t.

gammel-nord. forhold: offerpræst. Oehl.HK.4.
Hauch.V.100. -horn, et. (sj.) horn, der
brugtes ved offerfester som drikke- ell. blæse-

horn. (hos Oehl. vist især m. tanke paa guld-
hornene fra Gallehus). *Et herligt gammelt
Offerhorn af G\x\å. Oehl. III. 108. *Odins
Præst med Offerhornet, sws«.XXX i 75.

Ing.VSt.135. SaUX.398. -hus, et. (jf.

en. det at dø som, offer. 1) til Offer 1. PalM.
(1909).III.125.

II
spec. (relig.) om Kristi død

som sonoffer for menneskets synd. Mennesket
var ondt fra Fødslen af; det ene salig-

gørende var Troen paa Kristi Offerdød.
TroeUL.XIII.114. 2) CP til Offer 3: det at

dø, give sit liv som offer for en sag osv.

Heib.PS.50. Gylb.Novel.II.116.

offerere, v. [(ofa're'ra] -tde.iænyd. d.s.;

(hedensk) tempel. 2Krøn.7.12 (1931: Offer-

sted;. Oehl.III.36. Hauch. V.6. -høj, en.

høj, hvorpaa der ofres til guderne. Eiv.(1914).

11.151. 2Kg.l8.4(1931). -ild, en. (jf.
I. Ild 4.2 samt Ildoffer; ilden fra et offer-

baal. Falst.0vid.121. Pont.HK.191. -kiste,
en. [2] (ænyd.d.s.; jf. -hlok 2; nu næppe
br.) kiste, hvori man lægger sit offer, (japa-
nerne) bruge nogle korte Bønner, og leg-

fra ty. offerieren, i 16. aarh. dannet til lat. 40 ge . . Kaaber-Penge i en Offerkiste. Pflug.

DP.583. -klædning, en. d. s. s. -dragtofferre (se ofrej, sml. ital. off(e)rire, fr.

offrir; jf. I. Offer, Offert(e); CP, nu sj.) til-

byde; overrække; undertiden: forære.
en slet Poet offererede ham et Vers.
Holb.Hh.II.325. Slange.ChrIV.1428. Ew.
(1914).IV.375.377. Maa jeg ha'e den Ære.,
at offerere Herskabet nogle . . Levkøjer.
Blich.(1920).XXVI.143. Gjel.W.148. || refl.:

tilbyde sig som udfører af et ell. andet hverv.

PalM.(1909).III.137. -kniv, en. kniv,

hvormed (slagt)ofre dræbes. Moth.04. LTid.
1737.228. *Paa den blanke Offerkniv

1

Peged han (o: Isak) og sagde: Lammet,
|

Hvor er det. Grundtv.SS.III.192. Esr.1.9

(Chr.VI: slagte-knive; 1931 afvig.), jf.: de
saakaldte Tordenkiler, eller rettere Offer-

knive, som ere tilhugne af Flintstene.Z^a-
*Ved Aanden faaer du Kraft til at omvende 50 gaard.Thye.(1802).145. \. -kost, en. {jf.j._.

.
-ri_ T^ ^ . _. T^. 1 1 .

rx
oMn. hlautteinn ; sj.) kost ell. kvist, hvormed
offerblodet stænkedes. VSO. IL -kost, en.

(jf. -mad, -spise; sj.) mad, der spises ved
ét offermaaltid. Moth.04. Eiv.(1914).1.382.

-lam, et. 1) (jf. Lam sp.234^^) lam, der
er bestemt til at ofres. Oehl.III.124. *Hvor
er Lammet, Offer-Lammet?

|
Isak spurgte,

syg i Sind. Grundtv.SS.III.192. 2) billedl.

ell. i sammenligninger. *Trællene laae tause,

dig;
I
Er Præst og Kirke ey hvert Øye

blik ved Haanden;
|
Læs selv, hør det af

hver, som offererer sig. Clitau.IR.22. m.flg.

inf.: hånd offererede sig selv som Mis-
sionarius at gaae til Grønland. XTtfi.i 759. P.

Offer-fest, en. (jf. -gildej fest, ved
hvilken der foretages (højtidelige) ofringer,
holdes offermaaltid olgn. MO. HenryPet.NG.
29. (at drikke arveøl) var en Offerfest.

Kun om Graden af en saadan Offerfests 60 som Offerlam i Baand,
I
Mellem Øxnenes

Betydning kunde der være Tvivl. TroelsL.
XIV. 273. -fand, et. (arkæol.) fund af
oldsager, der er ofret til guderne ell. de af-
døde; votivfund. SophMull.V0.380. Frem.
DN.206. -g^ani^, en. {ænyd. d. s., ty. op-
fergang; j/.gaa til offers w. I. Offer 4.2; for-

Ben. Ing. RSE. VI. 247. \\ spec. om Kristus,

som den, der blev ofret for menneskers syn-

der. *Et Paaskelam for os er blevet |
Til

Slagterbænk ynkelig drevet,
|
Vor Christus,

vor Glæde og Ære,
|
Som vilde vort Of-

fer-Lam (SalmHj.246.4: Paaskelam; være.

22^
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Kingo. 188. *syng om Menniskets Forso-
ner,

I
Og om det reene OffeTlsimlEw.(1914).

1.131. Grundtv.SS.L436.
||

(især spøg.) om
person, der er offer (3.2) for uretfærdig for-

følgelse, for udbytning olgn.; især: person,

der altid tror sig forfulgt, giver rollen som
forfulgt uskyldighed. Hun fortalte sin Lev-
netshistorie . . med en naturlig Bestræ-
belse efter at fremstille sig selv som Offer-

lammet. Schand.SB.21S. D&H. -land, en.

(jf. u. I. Lundj især om forhold i den nor-

diske oldtid: (hellig) lund, der bruges som
(omgiver et) offersted. *I Offerlundene Blæ-
sten tuder

I
Om mosgroede Støtter af Val-

hals GuåeT.OehlL.IAl. Ing.VSt.138. Henry
Fet.NG.25. -maaltid, et. (jf. -fest, -gilde,

II. -kost, -madj festmaaltid, hvor man spiser

(dele af) de ofrede dyr. LTid.1743.207. Ing.
DM.205. 2Makk.6.7(Chr.YIafvig.), -mad,
en. (jf. -maaltid, -spise ; sj.) d. s. s. II. -kost.

LTid.1741.551. MO. -mand, en. O/- Blod-
mand 2; sj.) person, der ofrer til afguderne;
afgudsdyrker, her boede mange store Of-
fermænd og Afgudsåyrkere. Hauch.V.324.
O -mod, et. [3(1)] (jf. -vilje; 1. br.) mod
til at ofre sig, bringe ofre. (hendes) Øjne
(straalede) af Kærlighedens Offermod.Pow^.
LP.IV.119. -mælk, en. [2] (foræld.) mælk,
som gaves (præsterne) i offer. Landhuushold.
VI. 421. -nyder, en. [2] (emb.) person,
der faar offer. Proprietær N. N.'s og Hu-
strus Offer ansættes herved til 1 Kr. for
hver Højtid til hver Offernyder. MtWiSfer.

(GR.)'^U1896.§7. -penge, pi. (ænyd.,
glda. offerpenninge (i bet. 1 , om gratiale,

drikkepenge, almisse olgn.); jf.mnt. offer-,

oppergeld, drikkepenge olgn., samt -skærv)
penge, der ofres (gives, betales) til et ell. andet
formaal. 1) (nu l.br.) i al alm. LTid.1744.
684. MR.1838.31.

\\
(næppe i rigsspr.) om

penge, som gives den døde med i gratien.

OrdbS. (sjælL). 2) (foræld.) penge, der betaltes

præst ell. degn som offer (2). MR.1745.909.
VSO. Første Juledag (>afe/cer^ Husfaderen .

.

omhyggelig Offerpengene til Præst og
Degn ind i et Stykke Papir og gaar i Kirke.
Feilb.BL.237. (degnen kom) hjem fra Kirken
med Tørklædet fuldt af Offerpenge— Kob-
ber og Sølv imellem hmsLnden. Bergstedt.
TJK.18. -præst, en. (jf. -gode^ præst, der
forestaar ofringer. Holb.Hh.II.341. *Odins
OtteTpTæst.Grundtv.S8.IL309. Bødt.75.

\\

billedl. ell. i sammenligninger. Ew.(1914).
1.96. hint Idealbillede, hvis Offerpræst
han (d: Colbjørnsen) ogsaa selv havde
været og var: den selvstændige Bonde.
HSchwanenfl.H.466. Naar (han) pløjede,
var han alvorlig som en Offerpræst. Aakj.
PA.29. -røg, en. røg af brændoffer (som
mentes at stige op til guderne). Falst.Ovid.
87. FalM.VII.236. *I Dag stiger min Of-
ferrøg lodret i ye\Tet.JVJens.Di.60. billedl.

:

(ligesom) vor Tids Politikere . . levede (dæ-
monerne) af Offerrøg og Virak. Kierk.F.II.
169. -salme, en. 72, 4.2] (jf. -sang samt
synge til offer u. I. Offer 4.2; kirk., foræld.)

salme, der blev sunget under offergangen.
TroelsL.VII.193. Feilb. -sang, en. (jf.
-salmej. 1) sang, der synges ved ofringer.

*Gubben sidder paa Baalet stille
| Og

sjunger i Flammen sin Offersang. Ing. VSt.

135. MO. 2) (nu næppe br.) i den katolske

messe: den del af liturgien, der synges, me-
dens nadverelementerne stilles frem paa al-

teret; offertorium. vAph.(1759). -seddel,
10 en. [2, 4.2] (emb., foræld.) seddel, der dagen

før en offerdag uddeltes til alle offerpligtige,

forsynet med deres navn, og hvori man ind-
pakkede offeret. Reskr.''/iil783. (degnen sad)

og skrev Offersedler ud, nogle hvide, andre
hl&Si.Bergstedt.UK.lS. MDL. Feilb. -skaal,
en. (jf. -bollej skaal, der bruges ved ofringer.

Moth.04. *Hist Offerskaalen, nylig tømt,
|

Med levret Blod paa Væggen hænger. Ing.

VSt.137. Bergs.GF.1.224. Gryderne i Her-
20 rens Huus skulle være som Offerskaalerne

(C/ir.FI.bekkenerne; 1931: Offerskaalenej
lov2in Å\teTet.Sach.l4.20. \\ billedl. *I Jesus-
Navnets Offerskaal

|
Hensmelter alle Mo-

dersmaal. Grundtv.SS.III.315. -skæppe,
en. [2] (foræld.) skæppe korn (byg), der visse

steder aarlig svaredes til præst og degn af
hver bosiddende mand. den saakaldte Offer-
skjæppe til Præster og Skolelærere paa
Samsø. MinSkr.^yil866. -skærv, en. [2]

30 (jf. -penge (2)). *Hand (o: en præst) . . skued
ey for grandt dend armis offer-skerf. Sort
(DSt.1909.40).

il
billedl. gjaldt det Korsets .

Ære, var . . mit Savn kun en ringe Offer
skjærv til den store Fredens og Kjærlig
hedens Rene. Ing. VS.II.118. -spise, en
(sj.) d. s. s., II. -kost. D&H. -sted, et

(jf. -hus, -lundj sted, hvor der bringes ofre
ogs.: offeralter; hos ældre forfattere ofte om
jættestuer og stendysser. Moth.05. En Lund,

40 i Midten et stort fiirkantet Alter af mos-
begroede Kampestene. Giulielmo . . „Hvad
seer jeg? Et ærværdigt Offersted I" Oehl.

FSkr.1.3. Odins-Templet i Upsal var siden
det ypperste Offersted i Norden. Grundtv.
BrS.199. Eauch.V.273. 2Krøn.7.12(1931).
-sten, en. (jf. -alter, -blok 1 samt Blod-
sten 2, Blotstenj sten, hvorpaa slagtofringer

foretages; undertiden om (overliggeren paa)
stendysser, der betragtedes som offeraltere.

50 Hledrelund. I Forgrunden Thors Offer-
steen. Oehl. V.165. en stor Offersteen (hvi-

lende) paa 4 store Grundstene, der . . danne
en Rule. KAagaard.Thye.(1802). 145. Sal.
YXII 819
Offert(e), en. [(nifBr<i(a)] flt.-{t)T. (fra

ty. offert(e), vist af ital. offerta, egl. substan-

tiveret perf. part. af offrire, jf. offerere,

ofre; sml. fr. offerte, offertorium) tilbud.
Fflug.DF.515. JBaden.FrO. HSchivanenfl.

60 E.290.
II
især (og nu næsten kun) T om en

leverandørs, en sælgers tilbud angaaende le-

vering af varer. En Handel kan enten op-
staa gennem et Købstilbud: Bestilling

eller gennem et Salgstilbud: Offerte, ffa-

ge.^532. „faste Offerter", d. v. s. i Re-
gelen telegrafiske og daglige Meddelelser
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fra Agenturgiveren til Agenten angaaende
de Kvanta, som Agenten kan sælge, med
Angivelse af Salgspriser og andre Vilkaar.

smst.256.

OiTer-taTle, en. [2] (nu næppe br. i

rigsspr.) lille tavle ell. skuffe, der hæres rundt
(i kirkenh for at folk kan lægge deres offer

deri (jf. Kirketavle 1). Domkirkens trende
smukke Offer-Tavler, der til forskjellige

Tider ombæres under Prædiken. CVMer-
tel.AarhuusDom-KirkeJL(1810).32. \\ i vi-

dere anv. inden de rejste sig fra Bordet
(ved brylluppet), gik de sædvanlige Offer-

tavler rundt . . Først til Musikanterne .

.

Dernæst kom Tavlen til de fattige. Stran-
ge.PJI.58. -tjener, en. person, som gør
tjeneste ved en ofring, deres Præster eller

Offertienere. JKeiser.J.4o6. billedl: denNaa-
de . . at være en Kristi Jesu Offertjener

(1819: Tiener). Rom.l5.16(1907). -tjene-
ste, en. udførelse af en ofring; gudstjeneste,

bestaaende i ofring. OGuldb.(MO.). Christus
kom ikke for at stadfæste den gamle Of-
fertieneste, eller for at indføre nogen ny.
Mynst.(MO.). Eders foirvildede Offertje-

neste og Eders ugudelige Besværgelser.
Hauch.V.401.

II
billedl. 2Cor. 9.12(1907).

C9 -trang, en. [3] (1. br.) trang til at ofre
(sig) for andre. Stort havde han baaret
Elendigheden . . med Sindet fuldt af Of-
fertrang og Qmheå.AndNx.PE.lII.S37.
CJ -vilje, en. [3] ci. s. s. -villighed. Dag
Nyh.^Vsl913.Till.2.sp.3. CP -Tillig:, adj. [3]

(jf. -beredt^ villig til at ofre noget ell. ofre

sig (for andre). RSchmidt.HT.385. hendes
rene, altid offervillige Sind, hendesVenne-
tToi2k,st\ieå.Sc}iand.0.11.130. Ingen kunde
være mere offervillig, naar det gjaldt at

hjælpe en nødlidende. Riget.^yil913.6.sp.6.

II
hertil: en brændende Offervillighed

overfor dig og mig og Folkene og alle

Mennesker kom op i hende. KLars.AH.15.
Officer, en. [(ofi'se-V] (nu kun arkais.

Officier. Holb.Bars.V.6. Høysg. S.203. Sø
Lex.(1808). se ogs. ndf. 1. 50. — nu næppe br.

Officerer. Pflug.DP.1096. JJuel. 39. JR
Paulli.SB.91. LTid.1727.205). ftt.-erellf-e
(P/lug.DP.146. Holb.Didr.7sc.) ell. (arkais.)

-s ("officers. Holb.Didr.10sc. især i formen
officiers. Holb.Jep.V.6. JPJac.(1924).I.
58. Rist.FT.47) ell. (nu sj.) -ere (Bønne-
lycke.MM.51. i ældre tid som flt. til Office-
rer: Pflug.DP.372. LTid.1729.674). {ænyd.
officer(er) (ogs. m. bet.: embedsmand, se Moth.
05. jf. Krigsofficer samt ænyd. mønt-, told-

officer^; ligesom ty. offizier (f offizierer)

fra fr. officier, afwZa^. officiarius, embeds-
mand (til officium, se officielj) 1) (over-
ordnet) befalingsmand i hær (jf.Krigs-,

Landofficerj ell. (i alm. spr. især i ssg. Sø-
officerj flaade af løjtnants ell. højere grad
(mods. Menig ell. Underofficer, Officiantj;

ogs. (jf. Borger-, Politiofficer^ om befalings-

mænd i korps med lignende organisation ell.

(jf. Dæks-, Maskin-, Skibsofficer^ om befa-

lingsmænd om bord paa koffardiskibe (VSO.

Meyer.); næsten kun m. h. t. forhold i nyere
tid Cj/*. Høvedsmand^. En Dame, som ..

støver efter unge Officerer for at gifte

sig med en af dem. Holb.Forv.3sc. den
Lydighed som en vel afrettet Soldat bør
beviise sin Officerer. KomGrønneg.II.140.
Officererne . . har ved Gud aldrig reelle

Hensigter. De gjøre Cour til gifte Koner
og forlovede Piger; men de Uforsørgede,

10 jo dem tage De sig nok iagt for. Heib.
Poet.VI.367. 'Jeg med tapre Officerer

|

Fører op hver anden Dans. PMøll.I.112. Of-
ficeren. Den Skikkelse, der blev det 19.-20.

Aarhundredes originale tyske Mandstype,
som den civile „Gentleman" var bleven
det industrielle Englands ypperste men-
neskelige Figur. KLars.L.6. Det var sidste

Gang (han) var hjemme som Kadet. Om
et Par Maaneder skulde han være Of-

^ ficer.Bang.SE.41. kommanderende of-
ficer, se kommandere 3.i. officer i

flaaden, se I. Flaade 2.2.
||

(m. h. t. udenl.

forhold) om indehaver af en (højere grad
af en) orden (jf. Officerskors samt Offi-

ciant 1 slutn.). Æreslegionen talte . . føl-

gende Grader: Storofficer, Kommandant,
Officer og Legionær. Sal.''XXV.775. jf.
Statskalender.l933.[6].

\\
(l.br.) m.h.t. for-

hold i oldtid ell. middelalder. Efter Jarlernes
30 Tid haver været en anden høy Officier

(muligvis (jf ovf. sp.345^^): embedsmand)
udi de Nordiske Riger, som kaldtes Drost.
Paus.CU.I.104. (Svend Aggesens studier i

Paris) gjorde det muligt for denne for-

nemme officer at skrive Danmarks hi-

storie bedre end nogen hidtil havde gjort
det. Arup.DH. 1.233. (spøg.:) Man veed
nock, hvilcke Historier I (o: Venus) har
haft baade med Mars og andre Officiers.

40 Holb.Ul.Prol. 2) om (hver af) de otte, høje-
ste brikker i skak (mods. Bonde 3.2J.

Moth.S228. Holb.Mel.1.1. Skak.(1773).8.
PalM.V.107. saasnart vi har faaet de lette

Officerer ud (bør vi) forsøge Rokade med
Kongetaarnet. JakKnu.GP.134. |
Officers-, i ssgr. (nu sj. Officer-, se fx.

u. Officers-klæde, -oppasser, -tjener; oftere

foran s, se u. -skole. — nu næppe br. Offi-

cier-, se u. -bord, -vagt). ^ til Officer 1

;

sp saaledes (foruden de ndf. behandlede): offi-

cers-agtig, -bal, -bestalling, -eksamen,
-enke, -forening, -frue, -grad, -kammer,
-kammerat, -klasse, -klub, -korps, -kvar-
ter, -lazaret, -liste, -lukaf, -myndighed,
-rang, -stand, -stue; endvidere betegnelser

for beklædnings- ell. udrustningsgenstande
olgn. (af den art), som bruges af officerer

(jf. Menig-, se menig 4 slutn.), fx. Officers-
dragt, -flip, -hest, -kaarde, -kappe, -ka-

60 sket, -sabel, -skjorte, -uniform, -aspi-
rant, en. person, der forbereder sig til,

aspirerer til at blive officer; tidligere ogs.

spec. om værnepligtig befalingsmand med
grad umiddelbart under sergenter af reserven

(jf. Kornet^, frivillige Officersaspiranter
(i 1864). EHenrich8.MF.1.188. -bord, et.



347 Officershæl officiel 348

(nu l.br.) d. s. 8. -messe, den Officier-
B ordets Oeconomie forestaaende Offi-

ciel. Citl79é.(SøkrigsA?Ooooév). -hæl, en.

spec. (sko): ret høj, men forholdsvis bred hæl,

der nu navnlig bruges paa damefodtøj. Pol.

yiii908.i:-y9i9i4.2.

officersk, adj. [cofi'se'rs^] {til Offi-

cer 1; sj.) officersagtig. (skæggets) officér-

ske Fræg. Lieb.0.16.

Officers(-kaisino, et. om udenl. for-

hold: (lokale for) officersklub. Trap.^IX.534.

-klæde, et. en art (fint) klæde, der bruges

til officersuniformer. mørkeblaat fiint Ot-
iiceerklæåe. MB.1816.439. (underoffice-

rerne) gaar alle med Officersklæde i

Frakkerne, skønt de ikke har Raad til det,

mens Officererne tit lader sig sy Frakker
af Underofficersklæde, fordi det er stær-

kere. Vollquartz.P.71, -kors, et. om udenl.

forhold: ordenstegn, som bæres af en officer

i æreslegionen ell. lign. orden. SaVXXY.776.
-messte? en. (jf. -bord^ officerers sammen-
slutning m.h.t. bespisning; ogs.: lokale, hvor

spisningen foregaar; messe (II) for officerer.

I)rachm.E0.281. (han) førte dem ned un-
der Dækket og ind i Officersmessen. Pont.
F.I.72. Scheller.MarO. -oppasser, en.

(jf. -tjenerj oppasser hos en officer. Offi-
cer-: MB.181S.152. Officers-: Lov^U
1869.§26. Scheller.MarO. -patent, et. do-

kument, der angiver, at dets indehaver er

officer; bestalling som officer, han dømmer
mig i Bøde, maaske mister jeg mit Offi-

ceerspatent, det gaaer paa Æren. Etlar.

SB.491. Scheller.MarO. Sal.^XVIII.955.
-patronille, en. patrouille, der anføres

af en officer. SaVXyiII.97S. -skole, en.

(jf. Krigsskole, (Land)kadetakademij spec.

om den ved Lov^hl867 oprettede skole til

uddannelse af hærens officerer. Officer-:
Lov^lil867.§75. Officers-: LovNr.3é2'h
1922.§96. FrPoulsen.MD.120. -tjener, en.

(nu næppe br.) d. s. s. -oppasser. Officer-:
PU^U1814.§3. -Tast, en. vagt, der komman-
deres af en officer. Instruktion f. Vagttjenesten

iGarnisonerne.(1888).10. Officier-: LTid.
1738.30.
Offieiant, en. [(ofi'Jan'cf| fit. -er. {ænyd.

d. s. i bet. 1 (i ssgr. som hof-, renoverings-
officiantj; ligesom ty. offiziant, fr. offieiant,

tjenstgørende præst m.m., af mlat. otficisins,

præs. part. af mlat. officiare, egl: udføre
en tjeneste, medvirke ved gudstjeneste (offi-

cium)) 1) (foræld.) tjenestemand; især:
underordnet embedsmand; funktio-
nær; betjent. LTid.1725.527. Lige ud for
. . Slottet selv . . ligger en Slotsgaard, som
beboes af de fleeste Hofbetiente og Of-
ficianter. EPont. Atlas. II.264. Tribunalets
(d: den franske revolutionsdomstols) Offi-
eiant og Vagten kj endte hverken dem
eller os. Blich.(1920).X.189. Officianterne
ved Frederiks Hospital. FS^O.riAOfficiant-
gang, -værelsej. jf. ssgr. som Hof-, Politi-

officiant samt: Skibs-Officianterne (o:

paa de ostindiske skibe). Forordn.^^kl797.§55.

II
(katolsk-kirk.) den tjenestegørende messelæ-

sende præst. Meyer. \\ (nu næppe br.) om inde-
haver af lavere grad inden for en ridderorden.
Æreslegionens Officianter. F/SO. 2) Ja; 2.1)

(før 1922) om visse, særlig til hærens tekniske

korps knyttede, funktionærer af mel-
lemstaben ell. af underofficersklas-
sen. Mellemstaben, som indbefatter alle

militaire Officianter, saasom Regiments-
10 qvarteermesteren, Chirurgerne, Auditøren.

MilTeknO.274. Officianterne ere: Ved Ar-
tilleriet: 1 Rustmester, 1 Probeermester,
3 Materialforvaltere, 1 Archivar, 3 Bog-
holdere, 1 Værkmester, 1 Tegner og 1 Ma-
skinmester (osv.) Lov^h 1867. §146. LovNr.
209^^9 1909. §90.§ 178. 2.2) (efter hærloven
1922) befalingsmand af officiant-
gruppen, en gruppe faste befalingsmænd
af linien, der delvis har afløst underofficers-

20 korpset. De faste Liniebefalingsmænds Of-
ficiantgruppe har følgende Grader: Korps-
officiant . . Stabsofficiant . . Overofficiant
. . og Otfiemnt. LovNr.342y8l922.§5. jf.
Kommandoofficiant. || hertil Officiant-for-

ening, -gruppe, -klasse ofl. Officiant-
^ang, en. (fagl.) gang paa et hospital, ved
hvilken officiantværelserne ligger. Sal.XIII.
821. TelefB.1933.sp.89. -værelse, et. (jf.
Offieiant sp.347^'^^-; vist egl. om værelser, der

30 var forbeholdt hospitalets funktionærer; fagl.)

eneværelse paa et hospital. Herholdt.RH.21.
Sal.XIII.821.
officiel, adj. [cofiijæl'; ogs. (ofisi'æl']

{ligesom ty. offiziel fra fr. officiel, af mlat.

officialis, til officium, (guds)tjeneste; jf.
Officer, Offieiant, officiøs) 1) som hid-
rører fra, anvendes ell. anerkendes af
de ansvarlige myndigheder (regerin-

gen, statsanerkendte institutioner, ansvarlige
40 embedsmænd osv.). Leth.(1800). En officiel

Beretning. J^adew.i^rO. Det danske Sprog
var, for at bruge et officielt Ord, det of-

ficielle Sprog i Norge,NMPet.Br.8. Mang-
len paa alle officielle tal giver den sta-

tistik over eksporten af engelsk klæde,
der her er vedføjet, en vis værdi. ^rw^.
11.153. den officielle Lægemiddelbog. -BeW
Tid.''/el933.Aft.7.sp.3.

||
spec. otn den af stats-

kirken anerkendte religion (kristendomsop-
50 fattelse). den officielle, statskirkelige, fol-

kekirkelige Christendom. Kierk.XIV.llO.
smst.182. I evolutionen fik den officielle

religion en overmægtig medbejler. Grønb.
RS.133. II

som adv. „De er ganske sikker
derpaa?" — „Absolut. Jeg sætter det
iaften i Bladet „efter Forlydende". Imor-
gen have vi rimeligvis Udnævnelsen of-

ficielt.'' EBrand.GG.153. NisPet.SG.150. 2)

(talespr.) almindelig, offentlig(l) kendt.
60 *ingen af os aner, om han kan spille Helt,

|

At ingen af de andre kan — det er jo of-

ficielt. Blækspr.1897.23. de er endnu ikke
officielt forlovet

j
jf.BSchwanenfi.CarlBag-

ger.(1907).ll (se m. objektivere sp.306^'').

3) (l.br.) embedsmandsagtig; formel;
stiv. den ellers så officielle B. prangede
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med et brandrødt Slips, der var krøbet
op under den fede Hage. TomKrist.LA.39.
Officier, en. se Officer.

Officin, et ell (nu 1. br.) en (PNSkov-
gaard.B.102). [wfiisi-'n] flt.'Gr.{fra lat. offi-

cina, a/" opificina, til opifex, haandværker)
værksted. JBaden.FrO. VSO. Meyer.; vist

kun i flg. spec. anv.: 1) (gldgs.) bogtrykker-
værksted; trykkeri. LTid.1730.654. dette

Skrivt . . som jeg sendte til Bogtrykker
Grøndahl i Christiania, for at trykkes i

hans Omcin. PAHeib.E.348. Heib.Pros.V.
191. Typograferne . . havde ikke ringe
Standsfølelse . . Vé den, der talte om
Værkstedet I En Typograf var ansat i et

Officin. Den gl.By.1928-29.56. (trykt i) Ber-
lingske Tidendes Oiiicm.BerlT\d.''^U1933.

M.22.8p.6. 2) (apot.) lokale i et apotek,
hvor medicinenudleveres; ogs.: apotek.
JBaden.FrO. de kbhvnske Læger (skal)

visitere Apothekerne og eftersee, om de
ere saaledes forsynede med lovmæssig og
af hver Slags frisk materia medica, som de
bedst udstyrede Officiner bør være. Cold.

Lægevæsenet underChr.IV:(1858).103. Sal.^

XVIII.417. officinet, adj. [oofisiinæl']

(nu sj. officinal. Garboe.TA.17. Meyer.), {ty.

offizinell, fr. officinal, nylat. officinalis ; til

Officin (2); især apot, med. ell. bot.) om ve-

getabilsk, animalsk ell. mineralsk stof: som
findes, forhandles, benyttes i apote-
ker, anvendes som lægemiddel (jf.
Læge- 2); nu spec: som er optaget i

farmakopeen og derfor skal fore-
findes paa ethvert apotek. Land-Fol-
ket vide raeestendeel at hielpe sig selv i

disse 2de Fald enten med Hylde-Knopper,
Hylde-Bark, eller og andre officinale Ting.
Garboe.TA.l7. Safran . . er ikke længer
officinelt, men faas i Haandkøb og an-
vendes som Regel teskefuldvis. jfPonf.
Retsmed.I.154. || spec. i forb. som offici-
nelt lægemiddel (LTid.1762.264. SaU
VII.754), of ficinel plante (Blich.(1920).
XXX.30. H.FRørd.UnivH.in.361).
officiøs, adj. [(ofi'Jø's, (ofisi'ø?s] (ligesom

ty. offizios fra fr. officieux, egi: tjenst-

villig, af Za<. officiosus, til officium, tje-

neste; jf.Otiicer, Officiant, officiel; O, især
i avis-spr.) d. s. s. officiel 1 ; ogs. (om med-
delelse olgn.; ofte i udtrykkelig modsæin. til

officiel^; som stammer fra en kilde,
der er udtryk for en officiel opfat-
telse (uden at fremtræde som umiddelbart
udgaaet fra en officiel kilde), er „inspi-
reret" fra officiel side; halvofficiel.
Meyer.^(1878). *„Den Skade, Kunsten lider,

er alvorlig,**
|
— saa lød de officiøse Bla-

des K.\^i^e.Schand.TJD.52. (et) Stafetbud
. . overrakte Hans Højyelbaarenhed denne
officiøse MQååe\Q\sQ.SvLa.AB.158. (et) Re-
ferat af en Korrespondance fra St. Peters-
borg til „Kolnische Zeitung**, der havde
et officiøst Tilsnit. ArthChrist.KH.ll.
ofre, v. ['oofra] -ede; imp. (1. br.; und-

gaas helst ved omskrivning) ofr (Mikkels.

Sprogl.209) ell. offer (Pol.Vi,1927.11.sp.3)
ell. (især bibl.) ofre (lMos.22.2(1931 afvig.).

Matth.8.4(1907: oiiev)). vbs.-ing (s.d.) ell.

(nu sj.) -else (Eebr.10.10 (se bet. 1 slutn.).

(kristendommen) er Offrelsens Religion.
Kierk.XIV.224), jf. Ofrende, Offer (4). (æda.
ofræ (Fragm.26j, offeræ (FlensbSf.Till.),

oldn. offra ;
gennem mnt. oiferen ell. osax.

offron fra lat. offerre, bære, bringe, vise

10 noget frem, udsætte (sig) for, tilbyde m. m.

(jf. eng. oiier) || mnt. opperen, ty. opfern
vist af anden oprindelse \\jf. Oblat, offerere,
Offert(e))

1) (jf. Offer 1; sml. blote j frembære,
bringe, skænke noget (af sin ejendom, især
noget spiseligt ell. drikkeligt) som gave til en
gud (et overnaturligt væsen, en afdød) ell.

til hans helligdom; ogs.: slagte, bræn-
de, spise noget saadant som en religiøs

20 handling. Du skal ikke offre Herren din
Gud Oxe eller Lam, som har en Lyde.
5Mos.l7.1. naar du offrer din Gave paa
Alteret. Matth.5.23. *Thorgerdur Horga-
brudl giv Tid I jeg kommer.

|
Min Erling

har jeg offret dig. Oehl.IIJ.125. *Østens
Vise offred der . . | Guld, Røgelse og
Myrrha skiær. Grundtv.SS.1.347 (jf. Matth.
2.11). *(Kain og Abel takkede) i Høst

|

Gud for Vinterføde,
| Offrede med Lov-

30 sangs-Røst
|
Hver sinFørstegrøde. Grundtv.

SS.IL 25. I Frygien ofrede . . Kvin-
der deres Ære ved Gudstjenesten. /Sa?.'

XVLLI.413.
II

intr.: forrette en ofrina;
dyrke guder ved ofringer. Folket offrede
paa B.øieiie.lKg.3.2. (de) havde viist sig
ideligere og ivrigere med at ofre til Gu-
derne. Eilsch.PhilBrev.59. *Har du (o : Ha-
kon)

I
Nu atter offret? Oehl.IIJ.123. \\ om

lignende handlinger i nyere folketro. Naar
40 man offrer ved hellige Kilder, skal man

iagtage, at det altid maa være ulige Penge.
Thiele.III.94. Feilb.

|| (jfbet.S; kirk. og
relig.) uegl.; dels om Jesu død som sonoffer

for menneskers synd: vi ere helliggiorte
formedelst Jesu Christi Legemes Offrelse
(Chr.VL: offer; 1907: Ofringen af Jesu
Kristi Legeme). Hebr.10.10. *Jesus, som
ofred paa Korset sit Blod. Grundtv.PS.LV.
409. dels m. h. t. den troendes fromme liv,

50 betragtet som et offer til gud: *Min Jesu
jeg mig ofre vil,

| Og al den Deel, mig
hører til. Brors.259. *tilbeder

|
Den store

Guders Gud, som frelser Eder I . .
|
Gaaerl— ofrerham et reent og ydmygt Hierte I —

|

Thi han foragter Røg af Hecatomberl Ew.
(1914).LL.190. jf: *Lov og Tak og evig
Ære

I
Ofre vi dig. Herre sød I Grundtv.

SS.nL17.
2) (jf. Offer 2 ; især kirk.) (ved offergang

60 under gudstjenesten) skænke noget til kir-
ken ell. ved denne ansatte personer, til

kirkelige ell. velgørende formaal osv.;

især (foræld.): give offer (2) til præst
og degn. DL.2—5—4. ofre til Præsten,
og gaae Degnen forbi. Høysg.S.72. Ejeren
af en Gaard paa 4—11 Tdr. Hartkorn .

.
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ofrer 1 å 2 Kr. (o: til præsten). MinSkr.
(GB)^^U1896. Inden der køres til Kirke
(ved et bryllup)f møder Skafferen med en
lang Liste og raaber op, hvem der „ofrer

med hinanden". Der skal nemlig gaaes
parvis ind og ud af Kirken og op til Al-

teret for at ofre. AarbMor8.1923.48. til

Kirkebøssen blev der ofret rige Gaver,
saa rige, at de danske Konger flere Gange
fristedes til at benytte den som Laa-
nefond. HowardGrøn.(DanmHVC.301), jf.

:

i*
eg offrer ham (o: degnen) hans 3 Hellige-

)age . . da der er icke den Ære i ham
at give mig et Kruus 011 det heele Aar.
Holb.Jep.1.3. II

i anden (videre) anv. i Ant-
werpen (agerede jeg) en Helgen, hvilken
Profession gaf mig af alle meest Penge;
thi Folk ofrede til mit Huus lige som til

en Kirke, at jeg skulde giøre Forbønner
for dem. Holh.Arah.lsc. under salmen efter

prædikenen ofredes der til hedninge-
missionen

i

3) overf. anv. af bet. l(-2); især i flg. anv.:

3.1) (jf. Offer 3.1-2^ give afkald paa noget

(kært ell. værdifuldt)
,
give noget til pris

af hensyn til en person ell. sag, for at op-

naa noget; spec. m. h. t. person : gøre ulykkelig,

være uskaansom mod, af hensyn til et vist

formaal, for at skaffe sig selv visse fordele,

(især i forh. m.præp. for^. Moth.^010. De-
res unge, friske, dyrebare Liv offrede de
. . for Konge og Fædreland. Gylh.Novel.

11.26. *Hvor kunde I offre for Nag og
for Nid

I

den største Mand (o: Griffenfeld)
i jer . . Tiå. Ploug.1.288. ofre liv og
blod, se u. Blod l.i. || refl.: ofre sig
(helt) for noget, give afkald paa, tilside-

sætte alt andet af hensyn til et hestemt for-

maal olgn.; ogs.: hellige sig, indvi sig (til).

jeg offrer mig for min Gjerning, min
Kone, mine Børn. Kierk.ILlSé. han ofrede
sig helt for videnskaben j

U ofre kvalitet,

se Kvalitet 1.3. 3.2) m. svækket het. (oftest

i forh. m. paa ell. til ell. m. hensohj.).
\\

m. h. t. penge, værdigenstande olgn.; dels (nu
1. hr.) : give en noget som gave for at vinde hans
gunst, hestikke ham osv. ell. som drikkepenge.

Det er den tredie gang, jeg har maat
offre til disse lumpne Kappe -Dragere i

Bsig. Holb.Vgs.II.l. *Den Kiøbmand Lun-
ten lugtede,

I
Og strax til Fruen ofrede

|

Den Vogn, Herr Dommer ei modtage
vilde. ChrBorup.PM.2. Han har ganske ar-

tig offret, førend han fik det Embede.
VSO. (rytteren) lader hesten trække frem,
strammer sadelgjorden, spænder selv man-
telsækken bag på sadlen, ofrer sin lyb-
skilling til staldkarlen, stiger til hest og
rider videre. BiheAmt.1913.435. dels (dagl.)

om den pris, man overvinder sig til at give for
en vare: spendere. Han havde nu engang
tænkt at ofre denne Sum ca. 3V2 Krone.
Buchh.UH.76. offer helst de 25 Øre, som
det koster at sende (julehæfterne) som „sm-
heMet''.PoWiil927.11.8p.3. \\ m.h.t noget
ahstr., især m. h. t. tid, tanker, omhu olgn.

:

anvende paa en vis maade; ofte: spilde.

NordBrun.Zar.l4. *Andre troe det er nok,
Naar et Suk, en flygtig medlidende Taare

i

De offre til Næstens Sorg. Hauch.SDJ.93.
Arbeide? jo vistl nei, denne Dag vil jeg
offre til Betragtninger over min Lyksa-
lighed I Over8fe.r.54j[. Kollegaernes Skyhed,
Rektors majestætiske Alvor ofrede han
ikke en Tanke. Schand.AE.291. 3.3) oftest

10 uden obj. og i forh. m. til: yde sin trihut
til, dyrke (som en gud); hylde. Voltaire
smigrede altid for Hertugen af Choiseul,
saalænge denne var Premierminister. Da
han faldt, offrede Poeten til (o: smigrede for)
hansEfterfølger.rocZe.F.54. hos os Danske
. . har ingen Digter været af saa alvorlig

Natur, at han ikke tillige har ofret til den co-

miske Muse. Hrz.(Kyrre.HH.Till.21). (jeg)

tilstaar . . at jeg selv hører til dem, der
20 ofrer til Grsimmofonen. KnudRasm.G.154.

(Baggesens) „Samlede Værker" (1801) in-

deholder mest Oder, Hymner, Elegier o. 1.

Poesier, hvori B. ofrede til det udgaaende
18. Aarh.s Smsig. Ruhow.(BiogrL.''II.19).
ofre paa ens alter, se Alter 1 slutn.

ofre til fremmede gnåeTj (jf.u.irem-
med 1.2; nu sj.) være sin ægtefælle utro.

VSO. jf.: Hvor mange Koner ville ikke
troe, at deres Mænd offre fremmede Gu-

3p åer? Tode.ST.IL94. \\ ofre til vingu-
den, til Bacchus olgn., (sj.) drikke (me-
get vin). JHSmidth.Ords.98. „Er Du ædru.
Slubbert?" . . „Paa en høj hellig Dag ofrer

man ikke til en hedensk Gud som Bak-
kvLS.'* Schand.IF.108. \\ i (spøg.) udtr. for
at kaste op (p.gr. af søsyge), paa et Sted
i Kattegat, hvor Søen giorde altfor under-
lige Bevægelser, (maatte jeg) offre engang
til ^e^itun. Oehl.Er.IV.183. offre i Nep-

40 tuni S^a.Tehøsse.HCAnd.Breve.1.48. *Da
Morgensolen skinned paa Muren |

Var
jeg blandt Folk, som dingled og dangled

i

Og offrede gladeligt til Naturen. Drachm.
D.116. en og anden havde ofret til Gu-
derne (d: efter at have røget en cigar).

Fleuron.K0.142. abs.: VSO. (hun) ofrede
over Baadens Ræling. OOtt.GrethesDagbog.
(1913).103.

4) (jf. hen-, opofre; nu næppe hr.) i forh.
50 ofre hen ell. op; til het. 1: (da kongen

ikke vilde falde fra kristendommen) toge
(de) ham selv ved Hovedet, og offrede
ham op til deres Guder. Holh.DH.I.91.
sa.Ul.III.5. *Du har offret

|
Ham (j: din

søn) hen til Guderne. Oehl.HJ.133. || til

bet. 3.1: dræbe. Moth.'^OlO. Fort! giv mig
Raad, eller jeg offrer dig op paa staaende
Foed. Holh.Vidr.2se. \\ til bet. S.2: give af-
kald paa; skille sig af med. *Ham Uret

60 giøres, han sig hevner ej igien, |
Men for

et klyftigt Ord han ofrer op en Ven. Holb.
Sat.l.B3v.

t Ofrende, subst. vbs. til ofre: of-
ring (1). Pflug.DP.1084. Ofrer, en. (nu
næppe hr.) person, der foretager of-
ringer; offerpræst. vAph.(1759). *velan!
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raadspørger forud en Offrer, en Spaa-
mand. Bagges.NbW.58. Ofring:, en. flt.-er.

{ænyd. d. s.) vhs. til ofre: det at ofre; of-
fer (4); ogs.: offerfest; undertiden ogs.

om det, der ofres. 1) til ofre 1; især i forb.

som bringe, foretage, forrette of-
ring. Commodus (steg) efterat han havde
forrettet Ofringerne . . op paa en høy
Throne. Holb.Herod.141. paa en i Fior-
den giorde (han) en stor Offring til sine Gu-
der. Molb.DH.I.340. Han indstiftede store

Ofringer til den genkommende Foraarssol.

JYJens.Br.280. || hertil bl. a. Ofrings-fest

(SaVXVI.602), -maade (Holb.JH.I.203). 2)

(kirk.) til ofre 2. *I Skriftestolen var han (o

:

en præst) meget skrap,
|
Isærmod dem, hvis

Offring var lidt knap. Bagges.Ungd. 1.200.
Der var Ofring og stor Altergang. ZjBirA;

Grønb.BS.89. 3) CP til ofre 3. Lader see, at de
mange Offringer, I har giort min Jomfrue,
de mange Sucke, de mange Knæfald icke
have været af Skrømt, men af Hiertet.

Holb.Ul.1.4. ikke . . vare disse Opoffrelser
Offringer paa Ærgierrighedens Altarl
Rahb.LB.II.96. al den Tale om (Werge-
lands) skandaløse Ofringer til Venus vul-
givaga (er ikke) Andet end Bagtalelse og
Bysladder til Hobe. HSchwanen/l.HW.240.
II

(spøg-) om opkastning. Nordsøen (o: et

skib) gik lidt paa Næsen, da den kom ud
i rum Sø . . Dog skete der kun faa Of-
ringer. PoU^U1905.1.sp.6.

oft-, i ssgr. ['(ofd-] (hos sprogrensere;

1. br. ofte-, oftenævnt. HDahl.AM.174. jf.
D&H.). {til ofte; jf. ty. oft-; CP, især emb.,

jf.: „i Cancellistilen." Levin.; nu især i oft-

nævnt) i ssgr. (hvis 2. led er et part.-adj.),

der betegner, at noget er nævnt flere gange
i det foregaaende. (især i best. f. og oftest

uden bestemmelsesord). -anført, part. adj.

Levin. Larsen, -bemeldt, part. adj.

Prindsen (gav) ham oftbemældte Major
med til LedssigeT.Holb.DH.III.338. MB.
1834.173. -berert, part. adj. MR.1780.
766.1808.378. -citeret, part. adj. Holb.
DH.L722. den oftciterede %h.MB.1851.386.
ofte, adv. ['coftZa] Høysg.AG.56. komp.

oftere; superl. oftest ell. (hos no. forf.) ofte-

ste (Holb.DNB.50. vAph.Chym.III.417. jf.
FalkT.Synt.113f.). {æda. oftæ (Lund.Ordb.
AM.), oft (Fragm.14), komp. oftare (SkLov.
(Schlyter).198), sv. ofta, oldn. opt, ty. oft

(oht. oito), eng. oft(en), got. ufta; muligvis
besl. m. oldn. of, n., en mængde ell. for meget
af noget, jf. (m. h. t. bet.-udviklingen) hyp-
pig; ofte bruges især i skriftspr., mens
talespr. foretrækker tit) betegnelse for, at

noget finder sted mange gange; ogs. som
udtr. for, at noget i mange tilfælde,
jævnlig forholder sig paa en vis maade.

1) i positiv. 1.1) i al alm. *Ofte fuld af

stor Uroe, I Altid fuld af Jesu Troel
Kingo.495. Jeg har læset . . at naar en
blir overvældet af Vrede, skal hånd tælle
til tyve, imidlertid gaar ofte Vreden
over. Holb.Kandst.lL2. Hestene kand offte

icke regiexeYOQnen. JacBircherod.B.32. en
smigrende Sandhed, som ofte igjentages,
k\eKeT.PAHeib.Sk.lI.70. Du kjender jo

sagtens dette Bibelsted . . Du har ofte,

atter og atter, hørt det anføre. Kierk.X.233.
Det har regnet . . Nu aftnes det, og —
som det ofte gaar — hofter det lidt. Jørg.
Goethe-Bogen.(1913).147. Talent . . er en
uundværlig Egenskab for en Filmskue-

10 spiller, — selv om man desværre ikke
finder den altfor ofte paa det hvide Lær-
red. UGad.Filmen.(1919).138. bogens ofte
noget tunge udtryksform

i ||
jævnlig i

talem., fx. ofte vokser klinte efter
hvedesæd, se t«. Hvedesæd 1. hvo højt
vil klyve, falder ofte ned, se H. klyve.
den lyver ofte, som taler meget, se

n. lyve 1.8. 1.2) i særlige anv. || i forb.

hvor ofte, spec.i utaalmodige spørgsmaal
20 olgn. hvor ofte vilde jeg forsamlet dine

(o: Jerusalems) Børn, ligerviis som en
Høne forsamler sine Kyllinger under Vin-
gerne! Og I vilde ikke. ilfa«;i.^5.57. Hvor
ofte skal jeg sige det?3fO. || saa ofte.
hvorfor faste Johannis Disciple saa ofte

(1907 afvig.)?Luc.5.33. *Jeg kan ikke læn-
ger give,

I
Som jeg før har gjort saa

ofte,
I

Voxlys til vor Frues Alter. Hrz.D.
IL.66. spec. som konj.: saa ofte (som),

30 saa mange gange som; hver gang (at), dette
giører, saa ofte som I det drikke, til min
\\mkomine\se.lCor.ll.25. saa ofte jeg hø-
rer en med Hidsighed at tale mod Titler,

er jeg forvissed om, at han gaaer selv frugt-
sommelig dermed. Holb.Philos.II.l. saa ofte

som jeg end gjentog denne Scene i min
Hukommelse (var) jeg dog ikke . . istand
til at (huske, hvad) jeg havde sagt. Gylb.
IX.292. Saa ofte jeg seer ham, beklager

40 jeg hans Tilstand, ifO. jj i forb. ofte
nok, spec. i utaalmodige forsikringer om,
at man har sagt ell. hørt noget tilstrækkelig

mange gange og ikke ønsker at sige ell. høre

det mer. Man sagde mig ofte nok, at jeg
bygte Casteller i Luften; men man . .

hindrede mig (ikke) i at bygge fieer. Ew.
(1914).IV.249. Det Sølvbæger lader du
mig ofte nok høre. Hauch.SK.12. Ofte nok
har jeg leet ad en Foilovet Kierk.V1.314.

50 *Hans om Bordskik brød sig ikke,
|
Blev

ved at rokke og at vrikke,
|
Skjøndt det

ham ofte nok var sagt:
|
„For Guds Skyld,

Hansi tag Dig i Agil**Bastian.Nr. 9.1. i forb.

m. nægtelse: at ethvert Menneske er et saa-
dant for sig Existerende, kan jeg ikke ofte

nok gjentage. Kierk.VII.157. det kan man
ikke sige ofte nok. S&B.I1.79. || tit og
ofte, se tit.

|j
(nu 1. br.) gentaget ved to (ell.

flere) sideordnede sætninger ell. led: snart—
60 snart; nu—nu. han falder ofte i Ild, og

ofte i Y&nd. Matth.17.15. jeg var . . i Ar-
beide og Møie, ofte i Nattevaagen, i Hun-
ger og Tørst, ofte i F&sten.2Cor.ll.27.

2) komp. oftere. 2.1 ) i al alm. hvad giel-

der, at disse sidste oftere . . blive liel-

bredede, end de første? Eilsch.Fhilhist.3.

XV. Rentrykt »/, 1954
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Efter denne Tid kom han oftere, dog ikke
hyppigt. Gylb.(1849)JX.13. Det skeer of-

tere nu end nogensinde. F50. jo oftere,

des bedre. D&H. 2.2) i særlige anv. ||
især

i nægtende forb., m. fremtids-bet, som udtr.

for, at noget (ikke) vil finde sted igen, (ikke)

vil gentage sig i fremtiden; igen; senere;
en anden gang. du skal faa en Ulycke,
om du indlader Kiellinger eller Advoca-

udleverede hvide Dito, hvilke dernæst af-

leveres til oftmeldte Arsenal. MR.1822.86.
sm8t.1848.228. -nflevnt, part. adi. (oldn.

optnefndr) et gammelt Sagn . . har hos
den oftnævnte Matthæus erholdt en kri-
stelig Dragt. PEMiill. Saxos og SnorrosKil-
der.(1823).49. vor oftnævnte Landsmand
Zoéga. Qoldschm.L.11.157. der (er ikke) ind-
leveret Telegrammer af oftnævnte Ind-

ter oitere. IIolb.Kand8t.V.3. Han kom ikke ioholå.MøensAvis.^'^/6l894.1.sp.4.'Ommeldt,

med uforsvarlig renset Sæd til den Kiøb
mand ottere. JPFrahl.AC.84. Naar Stub-
jord om Efteraar eller Foraar vendes for

at pløies oftere, kaldes det Stubjords Fæld-
ning eller Lægning. SAFJelstrup.Jordebrug.
(1820-21).83. jeg vil ikke høre den be-
mærkning oftere

i || uden komparativisk
bet.: nogle (temmelig mange) gange.
De maa rigtig undskylde mig. (I sin For-

part. adj. Krigsministeriet havde . . stillet

den Anmodning til det oftommeldte Mi-
nisterium, at (osv.).MR. 1856. 356. -om-
talt, part. adj. den oftomtalte ApoUo-
nius. Holb.Kh.95. MB.1851.22.
L og, adv. [mq] Høysg.AG.138. {glda.æda.

ok, SV. ock, no. dial. og, oug, au, oldn. ok
(sj. auk^, ty. auch, holl. ook, eng. eke; af
usikker oprindelse, vistnok dannet af roden

Virring oftere neiende.) Farvel. Hrz.III. 20 i oldn. auka (se øge), jf. oldn. at auk, for-

238. (de) ere mine bittre Fjender, fordi

jeg oftere har lagt Hindringer iveien for

deres Skurkestreger. Kofoed-Ransen.L.343.
I Corinnas Hus falder Samtalen oftere paa
italiensk og engelsk Digtning. BrandesJLV.
138.

3) superl. oftest (no. oftestej, især m. bet.:

i de fleste tilfælde; som regel. Naar
Superlativus staaer som et Prædicat . . kan

uden, desuden; egl. sa. ord som II. o^, jf.
endog, ogsaa || nu højtid., især arkais. (se

fx. Bubow.SP.46.157.194.25?) ell. dial. (Esp.
11. Feilb.), i alm. rigsspr. nu fortrængt af
ogsaa)

1) d.s.s. ogsaa 1; om forb. som baade —
saa og, saavel — som og, ligesom og
se baade sp.988^^, saavel, ligesom sp.853^°;

om eller og se eller sp. 292^^. J.l) i al

den oftest bruges med og uden Artikel i 30 alm. Abram var meget rig paa Fæ, paa
ileng. Høysg.S.35. Fort (vil) ikke negte, '^-'- '^"'^ '"^— --^--^

at Mængdens Smag ofte, eller oftest, er
fordærvet. Mynst. (MdsskrLitt. V. 216). Man
træffer ham ved den Tid oftest hiemme og
allene. MO. *du var næn ved dine Dyr,

|

som Bønder oftest er. OlafHans.ND. 50.

lave, oftest dyrkede Jorder eller Engdrag.
AchtonFriisJL.il.109. \\ især i forb. som
oftest. *Skiønt man som ofteste kan see.

Sølv og paa Guld . . Men og Lot, som
vandrede med Abram, havde (1931 : Lot .

.

ejede ligeledes^ Faar og Fæ og Telte.iMos.
13.5. de . . som stode der . . sagde til Pe-
der: sandelig, du er og (1907: ogsaa du
er) een af dem (o: Jesu disciple), thi og
dit Maal røber dig (1907: dit Maal røber
dig jo ogS2idi).Matth.26.73. jeg er Kande-
støber med Gud og Æren, jeg vil og døe

til hvilken Side
|
Sig Lykken helde vil. 40 Kandestøber. ÆToZfe.Z^awds/.F. 4. jeg saae

Wess.32. *Som oftest . . mænges Alt i

Drømme |
. . sammen. Bredahl.V.185. Juli

er som oftest . . en varm Maaned. D&H.
4) knyttet som attrib. adj. til vbs. (jf.Da-

nia.II.321f.). 4.1) (nu 1. br.) i positiv, saa-

som Personen (o: Gert Westfaler) havde
kun tree Materier at tale om, saa syntes
de fleeste, at de ofte Repetitioner giorde
Comoedien u- behagelig. Holb.JJBet.a8*:

nogle indtage en Portion af den beryg-
tede Løwenzahn ved hvert Glas; jeg for-

søgte det og; det blev endnu værre. Bag-
ges.L.I.330. *Stjærnen ledte vise Mænd

|

Til vor Herre Kristus hen; | Vi har og en
Lede-Stjærne. Grundtv.SS.III.106. Feilb.

||

m. svækket bet., .77. ogsaa sp.378^^^- *Jeg
derforuden og kand viise anden Nytte \

For at giendrive Dem, som Skue-Spill ey
Ofte Hikke spaaer Trøske, og maae der- 50 skytte. Holb.NP.A4 ». Det skal ogsaa være
for ei iovdigies. Apot.(1791).205. *Han var
ved ofte og idelig Luren

| Omsider kom-
met paa rigtigt Spor. Blich.(1920).IV.178.
i de tapreste Cavallerifægtninger finder
en ofte Frem- og Tilbagegaaen Sted. Mil
Conv.IV.402. 4.2) i komp. (især uden art).
en oftere Drift til at lade Vandet. Saxtorph.
F.104. *Forskaan mig kun for oftere Be-
søg. Oehl.(1831).II.214. jeg (nægtede) paa

en brav dydig Herre . . Iligemaade skal

han og være kiøn. sa.DR. V. 3. Absalon
veed ikke alene at vinde, men og at over-
vinde. Jacobi.Skr. 34. *Knæbuxer bærer
han, og store Spænder

|
Ei blot paa dem,

men og paa sine Skoe. PalM.IV.264.
||

(jf. II. og 1.2^ sat i spidsen af sætn. (m. om-
vendt ordstilling): fremdeles; endvidere. Og
staar det Sagsøgeren frit for at lade sig

Radiofoniens Vegne at gaa med til oftere 60 indføre i hvis Gods, som af den Skyl
Udsendelse af de offentlige Koncerter.
GadsMag.1932.491.
ofte-, i ssgr. se oft-.

oft-meldt, part. adj. Brand Corpsets
Personale (maa) anskaffe sorte Bandole-
rer istedetfor de . . fra bemeldte Arsenal

dige afhændet, eller pantsat, er til andre.
DL.1—24—26. 1.2) i særlige forb. ||

(lige)-
som — saa(ledes) og. ligesom og
stus tilgav Eder, saaledes og (1907: og-
saaj I. Col.3.13. Skee din Villie, som i

Himmelen, saa og (1907: saaledes ogsaa^
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paa Jorden I Matth.6.10. *Saa blomstrer Alt

til Folkegavn | Og bærer Frugt i Jesu
Navn,

I
Som aarle, saa og silde. Orundtv.

SSJ1.258. Det er som Din Feil saa og
Din Ulykke, at Du overalt . . tænker for

ahstTSikt.Kierk.IIJ16. i forb. s&a. og, dels

med bet: paa samme maade (ogsaa); lige-

ledes, den eene Kiøbmand drucknede med
€t af Skibene saa og alle Folckene. Ære-
hoe.20. Angelica er en Urt, som er god lo

til at forebygge (o: kvægpest), saa og car-

duus henedictus.RistJ.267. dels med bet:
yderligere; endvidere; tillige. Den gand-
ske Heil. Skriftes Bøger . . efter Grund-
Texten efterseete og rettede; saa og med
mange Paralleler og udførlige Summarier
forsynede. Chr.VI.tUelblad. Kanalerne ere
opsatte saa og belagte med hugne Steen.
IAdeler . Bemærkninger ved en Reise.(1803).

135. *Vi sværge . . | Ei oftere at stille 20

den (fordring) til eder,
|
Saaog at vi vil

iølge tro og lyde
|
Den Mand, I sætter

over os som E.øvdmg. Becke.HB.96.
|| som

og, især med bet.: og endvidere, desuden.
Da jeg var kommet til mig selv igien,
glædede det mig . . at see, hvorledes jeg
befandt mig paa en heel kostelig og her-
lig Øe . . som og at jeg ene var undkom-
met af hiin forfærdelige Havsnød. ÆJz/;.

(1914).III.281. For at adsprede mig lidt 30

. . som og for at gjøre et honet Bekjendt-
skab med Omegnens honette Folk, havde
jeg (ladet) indbyde til et Bal. Blich.(1920).
Vil.62. *hun — som og Familiens andre
Lemmer — |

For mig at byde ofte selv
sig femmer. PalM.iy.95. jf.: forlad os
vor Skyld, som og vi (Chr. VI: saa som
vi og; 1907: som ogsaa vij forlade vore
Skyldnere 1 Matth.6.12. |) i forb. m. en næg-
telse. Hånd er from, en god Huusholder, 40

har heele Aar icke en Ruus paa, spiller

og icke, er flittig i sin Profession. ÆToZft.

(±W.IY.6. *Nu seer jeg den (o: klippen)
ei meer . .

|
Jeg seer og ei, den ædle,

stolte Y\ende.Ew.(19U).ni.59. Feilb.

2) d. s. s. ogsaa 2. 2.1) d. s. s. ogsaa 2.i.

*Tilforne saae man, hvor Hånds (o: kat-

tens) Ryg
I

Sig stragte for en Flue,
|
Men

nu kand og en lille Myg
| Ham komme

til at grue. Citl747.(HolbergAarbog.l920. 50

229). 'En evig Lov gik ud fra Dommens
Troner . . | Som dræber Alt, endog hver
Jordens Gud . .

|
O Mand! som glemmer

Herren i Dit Hierte —
| Og Du I skal døe.

Ew.(1914).1.137. jf.: *Tak for, at der, hvor
intet Lune

|
Og blot et Øieblik gad blune,

|

Mit ikke ganske faldt i Slum. Bagges.III.
209.

II
i forb. m. nægtelse : heller (ikke). Ja

du vil ikke afskære din miskundhed fra

mit huus evindeligen; og ey (1871: selv 60

ei^ naar Herren udrydder Davids fien-

der . . af jordens kreds. ISam. 20. 15(Chr.
VI). 2.2) d. s. 8. ogsaa 2.2; især i ordspr.

som: stakket hør giver og lang traad, se

1. Hør 2. 2.3) d. s. s. ogsaa 2.3
I]

i bisætn.,

der indledes m. om ell. dersom eU. hvis

(se HL hvis 3.2^ eW. naar. En Priviligeret,

om han og kun eier een eneste Bonde-
gaard, kan derpaa øve samme (ret).Stampe.
VI.214. OrdbS.(lollandsk), dersom jeg og
(1907: end) skulde døe med dig, vil jeg ikke
fornægte dig. Matth.26.35. naar begge
(0: kirsebær ell. druer) lidt man maser, I

Og nok saa lidt, det har sin Rigtighed
(0: at de „bløder"). Bagges. DV.WIl.2L3.

||

i forb. og om brugt som konj. ja og om
(1871: og selv omj den vise vilde sige
sig at forstaae det (o: guds gerning), kand
hånd dog ikke finde det.Præd. 8.17 (Chr.
VI). *Hvor gierne gav de deres Skib, og
om det

I
Var fyldt med Guld, for Pladsen,

du hetræderl Ew.(1914).III.160. »men han
skal reddes,

|
Og om det kosted Livet.

Hauch.DV.1.24.
\\ (jf. II. og 6.1 slutn.; sj.)

og brugt alene som konj. Da sagde Herren
. . hvorfor loe Sara og sagde: monne jeg
og visseligen skal føde, og jeg er gammel I

(Chr.VI: dog jeg, jeg er gammel? 1931:
nu jeg er gsimmel) lMos.18. 13. i| i sætn.

uden konj., men med omvendt ordstilling. *Vil
man og (SalmHj.198.4: mig) med Døden
true,

I

Lægge mig al Skjændsel paa . .
j

Saa skal al Din (o : Jesu) Meen og Møde
|

Dødens Tanker mig torsødel Kingo.129.

*Falder . . for Øxeslag
|
og et Træ, dog

skal dets Stub gjengrønnes. FGuldb.P.134.

jf.: Den Kloge . . maatte sige: „Antaget
og, at denne Mand er, hvad han udgiver
sig for at være . . er det saa ikke en ufor-
klarlig Gaade, at (osv.).^ Kierk.XII.40.

\\

i forb. m. nægtelse, naar man i denne Ma-
terie og intet havde andet end dette Qvin-
demenneskes egen Forklaring . . saa var
samme nok til at vise, at alt . . kun be-
staaer af idel . . Usandfærdighed. Stampe.
VI. 227. Hvo indestaaer mig for, at . .

denne Skuespiller, som forsvandt i nær-
værende Scene, ikke kommer frem igien
paa Skuepladsen . .? Og om han og ikke
mere kom tilsyne, kan jeg midt i (stykket)

bedømme (vigtigheden af hans rolle)? Bag-
ges. L.I.374. Forskaffede denne (danse-)

Øvelse os og ingen anden Fordeel, end
Behændighed og Munterhed . . saa vilde
dette dog være nok til at foretrække den
enhver anden. Dandsek.(1801).6. 2.4) d. s. s.

ogsaa 2.4. Kongens Undersaatter, i hvad
Stand og Høyhed de og ere.DL.1—1—1.
han saae dem (0: vanskelighederne), saa
store som de og var, aldrig, førend de
var ham lige under Øynene.Ew.(1914).
IV.236. Jeg gav dig dog Ret tilsidst i

mit Hjerte, hvor urimeligt lavt du og
taxerede alt Andet i Verden, end denne
idelig opkogte og forpidskede Kjærlighed.
Ing.EF.VIL131.

3) d. 8. s. ogsaa 3. S.i) d. s. s. ogsaa 3.1.

jo, min Troe, har du hørt det, og derfor
har du og got ved at spsLSLe. Holb.Kandst
IV.2. vil I være Frue, saa maa I og have
Frue Noeder. smstIII.4. hvor der er Luft,

der kan og leves. Tullin.IlI.313. *Alt hvad

23*
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lille Hanne saae, |
Vilde hun og eie;

|

Kunde hun det ikke faae, |
Tog hun strax

paaveie. Bastian.Nr.é.l. \\ i forh. m. nægtelse.

var der ingen Maane, var der og ingen
Ilte Jnm'j.Holb.llJ.I.e. Jeg er for gam-
mel til at gaae i Skoele igien paa nye."
— „Ja saa er I og icke skabt til at være
min Sviger-Søn.'* sa.Kandst.I.é. Je^ har
ingen Tid haft at være (til hogauktionen)
selv, men har og ikke ladet kiøbe uden
en 3 å 4 Stykker in folio. Gram.Breve.10.
3.2) d. s. s. ogsaa 3.2. (i Dalarne er det) Gu-
stav Vasas Flugt og hele Optræden, der
fæster sig til Tanken; her er og saagodt-
som uforandret Scenen for denne roman-
tiske Deel af hans hiv.HCAnd.XII.2?8.
Han var gaaet til denne Kærlighedshisto-
rie med en Lykkefølelse, som han ingen-
sinde tidligere havde kendt. Det var jo

og første Gang i hans Liv, at Elskoven
blev hsais. EBrand.UB.159.

4) d. 8. s. ogsaa 4. den rigtig nok kol-

dere, men og reenere 'Lnit.Bagges.L.I.xxx.

5) d.s.s. ogsaa 6(i). Sara (lo) og sagde:
monne jeg ogvisseligen skal føde (1931:
Skulde jeg virkelig føde en Sønj. IMos.
18.13. (han) sagde derhos, at (han) Dagen
derefter (vilde) have den Ære at giøre
sin Opvartning, hvilket og skeede. Holb.
DH.UL123. »altid er Kviden,

| Som fø-

les, ogv\T)s.e\\gti\.Grundtv.PS.V.163. Naa
det siger hun. Ka' hun mon og bevise
det? AndNx.DM.19.

6) d. s. s. ogsaa 6. jeg maa see for en
Sikkerheds skyld paa mit Uhrverck; dog
det er sant, jeg har aldrig haft noget;
der vil og noget til, før jeg bliver saa
riig, at jeg kand holde mig en Hund og
et IJhTveTck. Holb.Vgs.I.l. *Den Jupiter
har og Spioner overalt. Wess. 65. det er
og en skam. OrdbS.(Lolland), i spørgsmaal:
*Hvad i al Verden skal og det betyde,

|

At sætte Folk paa Vagt for ingen Ting.
Grundtv.PS.IV.389. „troer De endnu, jeg
er en forhexet Melusina ..?" „Ak, nei,

skjønne Grevinde 1 . . men hvorfor talte De
og saa gaadefuldt sidst?'' Ing.EF.II.104.

IL og, konj. [cf)] højtid. : [coq] (og. Høysg.
AG.lOl. jf.Dania.III.149), i gldgs. læse-

udtale: [mg] (Bredsdorff.PR.8). (glda. ogh
(alm. skrevet ok, oc, och, se Brøndum-Niel-
sen.GG.IL93.138), o (smst.350), æda. ok,
run. ok, åuk, sv. och, oldn. ok; egl.sa. ord
som I. og (s. d.)

II faste forb. af to ved og
forbundne subsi, har undertiden udviklet sig
til ssgr., i hvilke og er stærkt afsvækket ell.

helt svundet, se Fedtebrød, Hestevogn (2),
Mælke- 1 slutn., Smørrebrød, Øllebrød samt
krone-, pinedød)
A. m. h. t. de rent syntaktiske forhold,

der knytter sig til brugen af og, kan frem-
hæves ftg.:

1) m.h.t. ordstilling olgn. 1.1) og staar
altid (umiddelbart) foran (forrest i) det til-

føjede led (den tilknyttede sætn.), og i alm.
kan de to sammenknyttede led ikke skilles af

nooet tredje; dog kan det med og tilføjede
led undertiden p. gr. af sin form (se spec.

sp.362^) ell. sin større tyngde skydes tilbage i

sætn. ell. følge efter som en løsere tilføjelse:

En Titel; som lover et meget forslidt

Æmne, og umoralsk, oven i Kiøbet. Rahb.
Fort.II.405. Det var en rar Mand og min
Fader meget hengiven.Winth.VIlI.285.
det var et nyt hus og udstyret med al mo-

10 derne komfort
i
studentereksamen havde

han — og filosofikum
j || det paa ældre

sprogtrin alm. forhold, at to ensartede, med
og sideordnede, attributive adjektiver anbrin-
ges paa hver sin side af det fælles subst. (se

fx. Mikkels.Ordf.606), er nu poet. (sj.), fx.:
Mange Bække og smaa gjøre en stor Aa.
Mau.6323. *De røde Baand og skjønne,

;

Som Du engang mig gav — | Dem bærer
jeg ret aldrig meer. BoisensViser.297. jf.:

20 *den lede trold og laingh. DgF.1.4. t.2) i

hovedsætninger forekommer undertiden om-
vendt ordstilling (inversion) efter og;
dette er navnlig tilfældet i sætninger (høren-

de til bet. 5 (ell. lO.iJ^, hvor og antyder et

nærmere forhold til det foregaaen de og saa-
ledes staar paa overgang fra adv. (se I. og sp.

356^''^; jf. ogsaa sp.378*^«') til konj., især
ved tryksvage og betydningsfattige verber som
hjælpe- ell. modalverber, samt hvor subj. i

30 den tilknyttede sætn. er et (anaforisk) prmi.;
konstruktionen , der navnlig var alm. i tidli-

gere sprogperioder (se Mikkels.0rdf.580. Lol-
lesgaard.SyntaktiskeStudier.(1920).34), træn-
ges i alm. fortællende stil stærkt tilbage i

løbet af 18. aarh., men findes dog endnu ret

hyppigt hos enkelte forfattere i beg. af 19.

aarh. (fx.Blich.); nu kun arkais. samt (gldgs.)

emb. og T (jf. Éage.^1188). *Marstig han
vaagner om Midjenat,

|
og taler han til

40 sin kære. DFTJ.nr.28.1. Jeg kunde anføre
adskillige Ting, som en Tiid lang have
været anseede som Lægedom, men siden
ere blevne foragtede; og troer jeg, at ('osv.j.

Holb.Ep.1.379. han gik bort, meget vred .

.

og har jeg fra den Dag ikke seetliam tiere.

Ew.(1914).III.288. Han reiste uden videre
Snak. (nyt afsnit:) Og ville vi nu see, hvor-
dan hans Hjem var heskdiiient.Blich.(1920).
XXX.134. Snart stod Een, snart en An-

50 den op og sang enten et skjemtsomt Riim
eller en jublende Sang til Vinens eller

Elskovens Friis; og vare disse Sange slet

ikke Viser, de forhen havde lært udenad I

nei, de qvad, hvad der faldt dem ind.
Whith.VIII.193. Min ældste Søn var nu
bleven en 10 Aar gammel, da jeg ifjor

Sommer tænkte paa at lade ham begynde
i en strengere Underviisning. Og blev
der mig anbefalet . . en mig af Person

60 ikke ubekjendt Seminarist. Kierk.VI.9. Og
er da hermed ophævet den . . under 14
November 1665 givne Kongelov. Grundl.
(1849).slutn. Og ville vi ende dette afsnit

med digterens ord. Kold.B.7 . 1.3) i for-
bindelser af to eftersætninger (ell. to spørge-

formede betingelses-sætninger) har den anden
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af de forbundne sætninger som regel lige-

frem ordstilling, naar saa er, bliver Knu-
den u-løset, off den Rotterdamske Philoso-
phus kand holde ved at spørge (osv.).Holb.

Ep.1.2. lige i det han slog Ild og Gni-
sterne fløi fra Flintestenen, sprang Døren
op, og Hunden . . stod foran ham. RCAnd.
(1919). 1. 13. naar da hans varme Blod
stænker paa dine Fødder, da voxe de sam-
men til en Fiskehale og Du bliver en Hav-
frue igjen. smst.138. kommer jeg i morgen,
og arbejdet ikke er færdigt, saa gud naade
haml

i
1.4) forbindelsen af tre ell. flere side-

ordnede led V. hj. af og tilhører nu især tale-

sproget, men kan ogs. bruges uden for dette af
retoriske ell. stilistiske hensyn; alm. skriftspr.

sætter kun og ml. det sidste par led (ell. under-
tiden ml. det næstsidste par, naar det sidste

par er forbunden m. samt). *0m Du vilt

Tiden vide,
|
Husbonde, Pig' og Dreng,

|

Da er det paa de Tide,
| Man føjer sig

til Seng.Vægtervers.Kl.lO. *Saa puslede vi
lidt omkring i Hytten — I Og puslede —
og skurte Bord og Bænke —

|
Og gav

vort Kræ, og talte det — og satte
|
Alt

paa sit rette Sted. Ew.(19U).IIL151. mig
kunde først Aar, og Erfaring, og Lidelser
afkiøle til Skildrer, smst.240. Fader vaag-
nede og gik hen og lukkede op, og saa
var det Hr. Basalt. Og han sagde til Fa-
der, at (osv.).Hostr.G.77. *jeg grøfter og
graver min Jord

|
med min Hakke , min

Skovl og min Spside. Skjoldb.US.Ll. sml.

ogs. sp. 364^^-

2) m.h.t. leddenes grammatiske art og
form. Ij

og er i alm. sideordnende , d.v.s.
det angiver, at det ord (led, sætning), der

tilføjes, staar i samme forhold (relation) til

noget tredje som det ord (led, sætning), hvor-

til det føjes, at de to forbundne led har en
fælles basis; saaledes forbinder og navnlig
to hovedsættiinger (ell. sæiningsperioder) , to

sætningsled (ogs. fx. bisætninger) af samme
art, to (attributive ell. adverbielle) bestem-
melser til samme ord; ogs. ssg.-led (sjældnere
andre orddele som præfikser, suffikser) kan
forbindes m. og, saaledes at de kommer til

at staa i samme forhold til et fælles sidste

ell. (nu sjældnere) første ssg.-led, fx.: Binde-
stræger bruges af nogle paa denne Maade:
Kaerlig- og Venlighed; venli- og kier-
ligen, etc. Men dette er lit formeget op-
skruet i J)sLnskeii.PSchulz.DS.95. egeskove
og -krat. Mikkels. Ordf. 694. Københavns
Vej- og Klosikvæsen. PolitiE.Kosterbl.^^/a

1924.1.sp.2. For at afværge Faren slut-

tede England 8. Juli 1805 et of- og defen-
sivt Forbund med Rusland. SaUXVII.647.
II

de forbundne led er oftest grammatisk ens-

artede (af samme ordklasse, sætningsart osv.),

men ogs. grammatisk uensartede led kan ofte

forbindes, naar de staar i samme (bestem-

melses)forhold til et tredje led; fx.: *De nye
Støvler for ham stod; j De blanke var, og
uden Meen.Bagges.Ungd.I.187. Henimod
200 i Tallet marscherede vi ud paa Ama-

lienborg, silde paa Aftenen og som vi
stod og gik. Hrz.Breve.22. Der var ikke
et Menneske og ganske tyst. Bang.SE.293.
med nød og næppe, se næppe 6. || side-

ordning af attrib. bestemmelse og 1. led af
ssgr. ell. af relat. sætn. og andre (især attrib

ell. appos.) bestemmelser er 1. br. i alm. spr

Men dette Forslag var det beste, og som
har kostet mig megen Hovetbryden. Holb

10 Rpb.1.5. silke- og andre tø\er. Mikkels.Ordf
699. se endvidere AaHans.Sætningen.(1933).
96.194.

II
om sideordnet forb. af at-sætn. og

subst. se I. at 6.4. || om forb., hvor og knyt-

ter en inf. (undertiden et præp.-led ell. adv.)

til et finit verbum (ell. til et præs. part.), se

bet. 11.1-5.

3) hvor et led er fælles for to ved og
forbundne led ell. sætninger, gentages dette

i alm. ikke, men anbringes som regel kun ved
20 det ene led; herved mærkes navnlig flg. for-

hold: 3.1) hvor og forbinder to verber
m. samme subj., udtrykkes subj. i alm. kun
ved det første (om et specielt tilfælde se bet.

11.6^; ved det andet verbum udtrykkes det i

visse tilfælde ofte ved et pron. (saaledes altid,

hvor et biled er foranstillet, se sp.366^^^'). 3.2)

(se nærmere Mikkels.Ordf.§263-266) et fæl-
les biled staar i alm. efter det sidste verbum
ell. gentages ved dette af et pron. (han malede

30 og lakerede vognen j han malede vognen
og lakerede den \); i visse tilfælde stilles

det (især dagl.) foran det første verbum.
Frakken børstede han og hængte på kna-
gen. Mikkels.Ordf.693. Denne gamle mand
traf jeg tidligere ofte på gaden og gav
en almisse. smsL || efter det første verbum
(og uden pronominal erstatning ved det an-

det) staar det fælles biled i alm. kun, hvor de

to verber hører nøje sammen (udtrykker to

40 momenter af, to sider ved den samme hand-
ling), jeg kjøbte to Kringler og gav Bør-
nene. Blich'(1920).XlI.150. dette er navnlig

tilfældet med nægtelser (og en del andre sæt-

ningsadverbier, se Mikkels.Ordf.§234.II.B):
Ca. Halvparten af de Moderate mødte ikke

og afgav deres Stemvae.YejleAmtsAvis.^^ls

1894.2.sp.4. Barnet faldt ofte og slog sig.

Mikkels.Ordf.693. spec. ved forbindelser af
den u. bet. 11.2 behandlede art, se ikke 9.

50 3.3) (jf. Mikkels.Ordf.§293.2) hvor og for-

binder to subst., der betydningsmæssigt er

forbundne (udgør et hele), sættes et adj. ell.

adjektivisk pron., der hører til begge, alm.

kun ved det første; undertiden er de to subst.

forskelligartede i køn ell. tal, og adj. retter

sig da gerne efter det nærmeste: *min Brynje
og gode Sværd. DFU.nr.1.29. formedelst
ondt Veir og Vei. Gylb.(1849).IX.91. det
franske Sprog og Litteratur. Levin. Under

60 Vor kongelige Haand og Segl. Kundg.^^/o

1924.
II

hvor det angives, at to med og for-

bundne adjektiver betegner to egenskaber ved

den samme ting , sættes artiklen (ell. et ad-

jektivisk pron.) kun ved det første: et gult

og blåt flag. Mikkels.Ordf.691. hvor det ene

adj. gælder et, det andet et andet eksemplar



368 ofi: 864

af samme art, sættes artiklen (osv.) ved begge:

Et gult og et blåt flag.sms^. 3.4) hvor og
forbinder to bisætninger af samme art, staar

den bisætn.-indledende partikel regelmæssigt

kun ved den første (med mindre man vil

lægge særlig vægt paa udtrykket), som jeg
er en stor Elsker af Svidsker, og jeg, som
man siger, greb noget for tidligt til Fa-
det, saa (o8v.).Ew.(1914).III.269. *Naar
dig nogen Karper byder, | Og du faaer

kun tørre Jyder, |
Bliver du lidt flau der-

ved. T^^essJO. *Uplettet skal du (o: Danne-
brog) svinge | Dig over Verdens Sø |

Til

Nordens Brynier springe —
| Og Dan-

marks Hjerter døe.Ing.BSE.II.190. jf.
Mikkel8.Ordf.695. \\ relativet (der ell. som)
udelades alm. i den sidste af to m. og for-

bundne sideordnede relativsætninger, hvis det

fungerer som subj. i dem begge (sml. bet.

11.6-7^. Disse . . Huus-Arme, som ikke
have lært at grave, og skamme sig ved
at trygle. JSneed.II.28. 100000 Mand, som
alle ere nødte til at iagttage deres Pligt,

og ikke tør giøre meer. Ew.(1914).III.242.
jeg har læst gamle Breve til min Fader,
ira en botanisK Gartner der hedder Kåse-
macher, og levede for mange, mange Aar
siden. KMBahb.(Tilsk.l918.II.499). under-
tiden ogsaa, hvor relativet fungerer som bi-

led i begge sætninger: jeg beundrer den
mand, som du spotter og alle forfølger

j

sjælden, hvor det vilde være subj. i den ene,

biled i den anden: *Mindet mig . . følger
|

Om Glæder, som hurtigt svandt hen
|
Og

aldrig jeg møder ig']en[Over8k.Com.III.252.
hun anbefalede . . nogle røde Sukkersager,
som hun kaldte Dameconfekt og skulde
være fyldt med Liqueur. Goldschm.Hjl.lII.
104. sættes partiklen i den sidste sætn., bruges
alm. som (tkke der, jf. dog der sp.631^^).
B. om konjunktionens og de forbundne

leds betydning.
4) angivende, at de forbundne led (om

disses art se bet.2) tilsammen staar i et

vist forhold til et tredje, ell. at de for-
bundne hovedsætninger (perioder) tilsammen
udgør en skildring af en tilstand, (et moment i)

et sammenhængende handlingsforløb, et led i et

ræsonnement osv., uden at det antydes,
at indholdet af de to led (sætninger)
staar i noget nærmere indbyrdes for-
hold; om faste forbindelser som og flere,
og lignende, og saa(ledes) fort, og
saa fremdeles, og saa videre olgn.se
flere osv.; om forb. som N. N. og saa jeg
se saa; om baade — og se IV. baade 2.

||

forbindende ord ell.sætningsled. *HansVærge
hamrede saa fast,

|
At Gothens Hielm og

Hierne hr&st. Ew.(1914).111.187. *Axel og
Esbern Snare

|
De taarne det danske Huus.

Oehl.L.1.296. Heib.Poet.lI.8(se eller sp.
292^*-). Hyrdinden og Skorstensfeieren.
HCAnd.VI.23. *Da gik han (o: en nisse)

hen til Havet | Og stirred i det klare
Vand. Gerson.50D.46. *Slutter Kreds og
staar fast, alle danske Mænål Ploug.I.103.

II forbindende hovedsætninger ell. perioder. I

Begyndelsen skabte Gud Himmelen og
Jorden. Og Jorden var øde og tom, og der
var Mørke over Afgrunden, og (1931 : Men>
Guds Aand svævede oven over Vandene
(osv.). lMos.1.2. Naar en Bonde hilser mig,
ønsker han Guds Fred, og naar han gaaer
bort, siger han, farvel I Holb.Ep.1.160. Præ-
ster skyede jeg endnu mere end Bøger.

10 Deres lange sorte Dragt havde altid været
mig modbydelig, og min Fader kunde
ikke lide dem. JSneed.V.178. Saa satte de
Soldaten i Kongens Karreet, og alle tre

Hunde dandsede foran . . og Drengene
peb i Fingrene og Soldaterne presenterede.
HCAnd.(1919).1.18. 4.1) forbindende ledr
der betegner yderpunkter i en række^
sk ala,ell.betegner (kontradiktoriske) mod-
sætning er, for at angive, at noget omfatter

20 hele rækken, skalaen, er fælles for, gælder for
begge modsætningerne (og dermed for alle

mulige tilfælde inden for et vist omraade).
*(klokkerne) Kalde paa Gammel og paa
Ung. Grundtv.SS.1.69. *Fred hviler over
Land og By. lng.RSE.VL93. *Høi og Lav
tilsammen vorde Støv. Bredahl.1.26. *(i kir-

ken) mødes Ung og Gammel, Fløjl og Pjal-

ter (o: alle slags mennesker ).Rich.l.47. være
stor i det mindste og det stQiste.D&H.

30 4.2) (jf. bet. 6 samt l{i)) hvor to ensartede

sætninger indeholder to par led, der mod-
stilles (se V. men 2.i), kan sætningerne for-

bindes med og, naar der ikke lægges særlig

vægt paa modsætningsforholdet, ell. naar ind-

holdet af begge sætninger betragtes som een

meddelelse, motiverer eller belyser den samme
ting osv. hån skal være Hoved, og du skal

være Hale. 5Jfos. 58. 44. han sparer paa
Skillingen, og giver Daleren hovt. Holb.

40 Ep.1.283. Jeg havde min Arendse — og
nu har en anden \iende\Ew.(1914).lV.291.
*Det var sig Herr Asker Ryg, |

Sit Hoved
maatte han bøie

; |
Loftet det var saare lavt,

|

Og Kæmperne vare saa høie. Oehl.L.1.292,

*Naar faa har for meget, og færre for lidt.

Grundtv.PS.V.64. Hvis I anfalde os . . saa
er det rimeligt nok, at I tilsidst ville faae
Overmagten, eftersom I ere mange, og vi

kun to. Hauch.V. 120. *Skarpsindig som
50 kun Faa og lærd som Færre. Holst. V1.300.

Hellerikke er det saadan, at han er dum og
\eg\L\og.Buchh.VH.66.

||
(l.br.) i tilfælde,

hvor det ene modsætningspar udgøres af et

negativt og et tilsvarende positivt udtryk (jf.
men sp. 1297^^). *ned i Farvepotten veed

I

Jeg ikke ret at dyppe, det er afgiort;
|

Og det veed denne Mand, det maa man
sige. Oehl.V.86. 4.3) (især spøg. ell. i mindre
omhyggeligt spr.) forbindende udtryk

(>^ for' uensartede begreber. *Han takked
ham, som gav ham Liv |

Ved Mod, og
Kiærlighed, og Kniv. Bagges. 1.172. Et
Kvarteer derefter laa jeg begravet i Søvn
og Eåderduun. Blich.(1920).XIX.56. (en
sang) af Mignon, da de give hende hvide
Klæder paa og Udseende af en Engel.
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Sihh.II.228. (rosen) blev grøn i Bevidst-
hed ogTobaksrøg.HC^wd. VIII.133. og saa

sagde de til ham : „i Morgen skal Du hæn-
ges." Det var ikke morsomt at høre, og sit

Fyrtøi havde han glemt hjemme paa Verts-
huset.sms<. V.9. hun led af kronisk Snue og
havde en Søn i Amerika.. AGnudfzm. Tre
Søskende. (1912). 88.

\\
forhindende kvanti-

tets- og kvalitetshetegnende adi. Da blev
Balak endnu ved at sende flere og her-
ligere Fyrster end disse (o : de første gang
sendte). 4Mos.22.15. Med saadanne og flere

Argumenter ginge de Danske Gesandter
forbemældte deres Vederparter i Møde.
Slange.ChrIV.1081. *faa og smaa er vore
Bjerge. Rich.VL.3. Lidt og godt er bedre
end meget og slet. Mikkels.Urdf.150. 4.4)

i udtryk for maal ell. tal, som regel

knyttende udtryk for et antal mindre en-

heder til udtryk for et antal større enheder
inden for samme system (i hvilket tilfælde tale-

spr. ofte udelader hetegnelsen for den mindre
enhed: 3 kroner og 50 (øre), 1 meter og 40
(cm.); ved tilknytning af hrøker til hele tal

udelades og nu næsten altid: 3 og en halv
Skilling. Holh.Ligbeg.lsc. fire trekvart, fem
(og) en halvj. fire gros og otte dusin vin-
dueshasper. Mife&eZs.Or(^/'.69<2. Smør note-
res . . til 5 Kroner og 65 pr. Kilo. BerlTid.
^Vol926.Aft.6.sp.2. \\ i talhetegnelser. 1.

(jf. forh. som glda. trødwe (tusinde) ok fæm
hwndredhe asnæ. 4 Mos. 31. 39(GldaBih.),
æda. thusænd wintær oc tu hundræth win-
tær 00 fyur thiughwintær.DGL.II.16. sml.

smst.1.866) knyttende tiere og enere til potens-

tal af ti ell. forbindende potenstal af ti ind-
byrdes (i hvilket tilfælde og dog nu hyppigst
udelades), hundrede og tredive (1931: 130j
Åar. lMos.5.3. tredive tusinde og fem hun-
drede (1931: S0600). 4Mos.31.39. fem hun-
drede og firesindstive tusinde Jøder. Holb.
Kh.ll3. tre hundrede og femti Gylden.
RSchmidt.NH.51. tre millioner (og) fire tu-

sind (og) fem hundrede (og) halvfjerds •

2. {jf.ænyd. Een og tjyve (DGrammat.II.
183), men: treduve oc fire å treduve og sex
(Kalk.IV.438a^\ sml.smst.403a^), glda. en
ok trediwæ (Jos.l2.24( GldaBih.))', v och
fyræsynde thy (o: 45. Rimkr.42), men: sex
hwndhrædhæ och fyræ synnæ tiwæ och vij

(o : 687. smst.60), æda. ni wintær oc thre-
thyughæ (DGL.I1.15. sml.smst.1.865.), fsv.

en ok tiughu (sv. tjugoenj, oldn. tuttugu
ok einn ell. einn ok tuttugu) knyttende tiere

til enere (ell. (nu kun arkais. (sj.) ell. (gldgs.)

i angivelser paa dokumenter olgn.) enere til

tiere: Det var Femtenhundrede, Tredive
og Sex Aar efter Herrens Byrd. Grundtv.
Udv.II.650. smst.658. 38 Sk. Tredive og
Otte Skilling. Betalt Thomsen. Hylling.
HJ.67. jf. 8mst.69.77). ni og halvfem-
sindstive Rettadråige.Luc.15.7. fire og
tyve. Nysted.Rhetor.27. *i to

j
Og fyrretive

fi2ige.Éolh.Bars.III.7. Syv og fiirs, otte og
fiirs, ni og fiirs, Yi2ilviems.Blich.(1920).

XII1.153.

5) forbindende to led, hvoraf det
ene antydes at danne basis, udgangs-
punkt for det andet, navnlig saaledes at

det første angiver det tidspunkt, da, ell. de
omstændigheder, under hvilke det i det andet
meddelte finder sted, ell. aarsagen til, at det

sker, ell. saaledes at det sidste udsiger noget
om indholdet af det første ell. tager sit ud-
gangspunkt fra et enkelt deri udtrykt he-

ip greb
j|

tilknytningen viser sig ofte deri, at

det tilknyttede led indeholder et til det første

henvisende pron. ell. adv. (ofte et med åer-
sammensat); det mere litterære skriftsprog

foretrækker nu i saa tilfælde alm. at gøre
den første sætn. til en bisætn. (fx. indledet

med da^ ell. at meddele tilføjelsen i en relat.

sætn. m. hvorefter, hvorfor, hvad , hvilket
osv. men derefter angrede det ham, og
han gik hen (d: og arbejdede i vingaarden).

20 Matth.21.29. hånd er en brav Mand, og
derforuden min gode Ven. Holb.HF.III.8.
*dine Kinders Blomster ere vordne blege,

|

Og jeg glædede mig derover. Hauch.Lyr.
189. *Der kom ingen Folk i Kirken

|
trods

hans Lokken og hans Lirken,
| og han

gik til Fiskedammen
|
for at tænke over

Skammen. PerLange.0rfeus.(1932).17. || den
nærmere forbindelse ml. sætningerne udtryk-
tes tidligere ofte ved omvendt ordstilling i

30 den sidste, se u. bet. 1.2. || med det ord (pron.,

adv), der angiver tilknytningen til (et led i)

den første sætn., stillet (emfatisk) i spidsen

af den anden sætn. (umiddelbart efter og);
sml. ogs. Anker Jensen. HCAndersens sprog.

(1929).88ff. *Der er slet ingen i Verden
til,

I

der min Hu leger paa: |
foruden

ham Havbor Kongens Søn,
|
og ham kan

jeg ikke f3La..DF[J.nr.l.23. Nu har jeg
været Mester i fem og tyve Aar, og m

40 dem har jeg været gift i de tyve. £t^.

(1914). 111.270. Prindsessen kom ud af

Kobberslottet og blev Dronning, og det
kunde hun godt lide. HCAnd.(1919).1.18.
Om nogle Minuter stiger Solen, og da
maa Du døe ! smst.138. Hexen heisede ham
op, og saa stod han igjen paa Landeveien.
smst.ll. jf.smst.10.275. || i livlig fortælling ell.

retorisk stil kan forbindelsen ml. sætningerne
(især i tilfælde, hvor der ikke findes noget rela-

50 tionsangivende adv. ell. pron.) udtrykkes ved
tonefaldet, idet den første sætn. ender med høj-

tone og efterfølges afpause, medens den anden
begynder med lavtone; dette er navnlig til-

fældet, hvor den sidste sætn. betegner en umid-
delbart indtrædende følge af den første (der

ofte er stærkt forkortet ell. har imperativisk

form). *kun et Pust, et Stød, og Huuset
(o: korthuset) ligger der.Wess.21. *Der
feilede lidt, og hans Fartøi var taget.

60 Hrz.y1.109. Nu gik Papiret itu, og Tin-
soldaten styrtede igiennem. ECAnd.(1919).
1.208. Vær Piat — og Du skal see, alle

Vanskeligheder forsvindel Kierk.XIV.330.
Endnu kun et Par Kilometer længere ad
Vejen mod Øst, og vi naar den lille Lands-
by Emborg. AchtonFrii8.JL.I.190.
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6) (jf. bet. 4.2 samt V. men 3(2)j m. mod-
sættende ell. indrømmende bet, forbin-

dende to led, hvoraf det sidste betegner noget,

der er uventet, utænkeligt, under den i

første led angivne forudsætning; og allige-

vel. 6.1) i al alm. Fiorten Dagis Varsel
givis hannem, om hånd er uden Herredet,
Birket, eller Byen, og i Provineien. Sex
Ugers Varsel . . om hånd er uden Provin-
den, og i Riget. DL.1—4—8. Men han
svarede, og sagde: Herre, jeg vil; og gik
ikke hen (o: og arbejdede i vingaarden).
Matth.21.30. saa ung og (= og dog alle-

rede) saa fordærvet. B&H.
|| (jf. bet. Q.s)

ytringen er spørgende. *Du vil flaae en
Kunstner, |

. . og troer at være Helt? Oehl.

V.136. Derhenne gaaer Emma . . — og Du
staaer her? CBernh.NF.XIII.57. (sml. 1. og
sp. 358^^; sj.) første led har spørgende ord-

stilling: *Slumrer du saa fast og roligt
|

Og din Elsker er saa nær? Staff'eldt.D.I.

131. Stande Erins Førster, raabte han,
tause som Aftnens Lund? Staae de, liig

en stille Skov, og Fingal er paa vor Kyst?
Blich.(1920).II.3. 6.2) (jf.sp.366^^) mod-
sætningsforholdet er udtrykt ved (umiddelbart
efter og stillet) adv. Est du icke Rifogd? .

.

Og du spør endda, hvorfor du skal henges.
Holb.JepIII.2. Jeg har maaskee talt alt

for meget om mine Børneaar. Og dog
kan jeg ikke slippe dem, førend jeg endnu
har lagt til (osv).Ew.(19U).IIL2éO. Jo
ubetydeligere Noget derimod er, desto
vanskeligere at bringe Guds-Forestillingen
sammen dermed. Og dog er det netop
heri Guds-Forholdet skal kjendes. Kierk.
YII.423. 6.3) (jf. bet. 1) forbindende udtryk
for forhold, om hvilke det angives, at de

ikke (ell. vanskeligt) begge kan finde sted.

Det er . . ikke let mueligt, at kiende dette
Huus, og kiøre det forbi. Bagges.L.1.228.
der er . . ingen Jøde, som i sin Barndom
har smagt den (ret) og ikke holder af den.
Goldschm.L.1.96.

||
ytringen har form af et

spørgsmaal, der forudsætter et nægtende svar.

*Hvem følte Glimt afVenskabs Saligheder,
|

Og sang sin Følelse. Ew.(1914).II.200. Hvo
kan have eiet en saadan Omgang og glem-
me den? Gylb.(1849).VL280. sidste led inde-
holder en nægtelse og svarer til en bisætn. m.
uden at: Men hvorledes har den ædelmo-
dige Gevar kundet være Medvidere i alt

dette og ikke SLåvsLret? Ew. (1914). 1.308.
*Hvem bliver skieldt for Tyv, og gyser
ei derved ?Tress.57.

||
ytringen har udraabs-

form. Fy skamme Deml en Krigsmand!
og mangle Moå. PAHeib.Sk.II.149. „Blev
I meget bedrøvet?" — „En ung forelsket
Jæger, og ikke blive bedrøvet?" Oehl.VI.5.

7) forbindende led, der modstilles,
stilles op mod hinanden, betragtes i

et vist indbyrdes forhold olgn. (om forb.
som den og den, det og det, der og der, her
og der, nu og da, en og anden, saa(dan)
og saa(dan) se den 7, det 7, II. der 1.8,

IL her 4.i, da 1.2, anden 2.6, saa(dan)^; spec.

i ftg. tilfælde: 7.1) (jf. bet. 4.2) betegnende
direkte modsætning: men (V.2.i); derimod.
for nu at kunne skille dem fra hinanden,
kaldte man ham, som havde fire Heste, den
store Claus, og ham, som kun havde den
ene Hest, lille C\2iUS.ECAnd.(1919).I.19.
7.2) dels forbindende led, der betegner forsk,

tilfælde ell. muligheder, som rangerer lige,

mellem hvilke der kan vælges olgn.: eller;

10 nu vist kun i forb. m. mellem (III.6). Een
hver er pligtig at efterkomme hvis hånd
med Mund, Haand og Segl, lovet . . haver.
DL.5—l—l(jf. Nørreg.Privatr.III.20). som
Gud skabte Mand og Qvinde, saa dannede
han Helten og Digteren eller Taleren (o:

ordets mand, mods.helten, handlingens mand).
Kierk.III.68. han havde valget mellem at

bøje sig og at gaa i landflygtighed j
dels

forbindende led, der angiver størrelser, ml.

20 hvilke der bestaar et vist forhold af lighed

ell. forskel; ofte i forb. m. mellem (se u. III.

mellem Q); jf. faste forb. som mer(e) og
mindre, pro og kontra, plat og krone (se

I. mere 3.i, III. kontra 2, Plat). *kom dig
ret i hu

|
Forskiel paa Tiderne, Forskiel

paa Da og ^VL.FrB.om.PM.67. Jøde og
Menneske gieldte hos dem lige meget.
JSneed.III.324. Det er Magt og Vold; og
Magt, Vold og Ret (o: magt og vold over

30 for ret) ere gandske modsatte Ting.^ircfe-

ner.1.50. Jeg gjør ingen Forskjel paa Ada-
mine og Rudolf (o: stedbørnene) og mine
egne Børn. Hrz.X.287. Der var lige mange
herrer og åa.mer.Mikkels.Ordf.691. jf.: Eu-
franor, som førte Galejerne fra Rhodos,
en lige dristig og erfaren AdmirB.1. Bt'andes.

Cæs.II.382.
II

spec. (jf. bet. S.i) i udtr., hvor
det samme ord gentages, for at antyde, at der
kan menes forskelligt dermed. „Veed De da

40 virkelig Noget, Hr. Tørring?" . . „Veed og
veed — ja, hvad veed mani** Baud.EnAften
i Skovridergaarden.(1912).131. „Mener De,
at der er fare for ligefrem sindssyge ?" .

.

„Fare og fare . . ikke ligefrem overhæn-
gende."Jn/cerXars.FiS.lPo. Jeg vil da kunne
kende ham . . Han var jo dog hun
tænkte sig om — høj og høj ? — Lille var
han da i al Fald ikke.ERode.BÆ.31. ofte

i forb. som: læse og læse er to ting,
50 se to. 7.3) forbindende to led, der angiver

grænsepunkterne for en bevægelse ell. en ud-
strækning i rum ell. tid, de yderpunkter, ml.

hvilke noget hører hjemme olgn., ell. to mod-
satte retninger; dels i forb. som frem og
tilbage, ud og ind, op og ned, paa kryds
og (paa) tværs; dels i forb. m. mellem,
se III. mellem 1, 2, 4; dels (især dagl.) for-

bindende et præp.-led, især m. frsi, ell adv.

som her-, derfra med et flg. præp.-led (især

60 m. til) ell. adv. (som der-, hertil, hjem).
*Jeg vandrer fra Bye og til Bye. Bagges.
IV.248. Grynene dryssede lige henne fra

Slottet og til Soldatens Vindue. HCAnd.
(1919).1.15. *en Sværm . . som svajed fra

Ja og til ^e\. Rich.I.135. Jesus Kristus .

.

som med dig lever og regerer i Hellig
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Aands Enhed . . fra Evighed og til Evig-
hed. Alterbog.42 9. Herfra og hjem . . er der
en mil. Mikkels.Ordf.151. Tyven er krøbet
gennem en ituslaaet Rude . . og ind i Bu-
tikken. PoUtiE}^lfil922.4. *Fra Blaavands-
huk og til Skagens Fyr

|
staar Blæsten

Ita^. JVJens.(DanmHVC.459). 7.4) forbin-

denåe led, ml. hvilke der bestaar et reciprokt

forhold (jf. være (blive) du og du u. I.

du 2.2^; deU i forb. m. mellem, se u. III. lo meste af Vinteren kørte han for Tærske

GW.II.2. hånd kyste (mig) saa tit og saa
tit.KomQrønneg.II.131. Da tindre de tusind
og tusind klare Stjerner. WmfA.FJ7J.i9i.
jeg har min Glæde af at tage ny og ny Af-
skrift af Alt, hvad han har sagt. Kierk.III.
238. *Vandene gyde sig ud og ud

|
som fra

en ustandselig Kilde. Drac/im.I/^/).^09. Han
flytter om og om paa Vinduesopstillingen.
FOAnder8enjEn8ommeFyre.(1888).82. Det

mellem 5; dels ved reciprokke verber: Mødis
Mands Skov og anden Mands Mark, da
bør den, der Skov ejer (o: da gaar ejen-

domsretten til skoven)^ saa langt som Gre-
nene lude og Roden rinder. DL.5—10—20.
Fattigdom og Hoffart følges gierne ad.

IIolb.LSk.IV.4. Hans og Peter slaas I 7.5)

forbindende to størrelser, der skal adderes:
^,us. 5 og 15 er 20. Amstrop.Arithmetica.

maskinen . . her maatte han gaa rundt og
rundt efter en Bom, bestandig rundt. And
Nx.PE.I.118. atter og atter, durk og
durk, evig og evig, frem og frem,
idelig og idelig, igen og igen osv.,

se atter 3.1 osv.; om forb. som ja og atter
ja se atter 3.i, jf. III. nej 3.i. || ved gen-
tagelse af et adj. (adv.) i komp. (fx. lang-
sommere og langsommere^, betegnende en

(1758).ll. 1 og 1 er 2. S&BJL673. To og 20 stadig (gradvis) stigen ell. tiltagen af det
tre er fem. Mikkels.Ordf.476. Feilb. 7.6) i

distributive udtr. som to og to, i grupper,
afdelinger, rækker osv. paa to hver. Medens
en Marsch spilles, kom^le de, to og to.

Oehl.Er.III.128. (vejen) blev saa bred, at

vi mageligt kunde gaae to og to. Blich.

(1920).XI.22. *Saa gaar vi i Skoven, to
og to,

I
Og snakker om Lysning hos Præ-

sten. Drachm. T. 61. Damearmbaandsur .

.

adj. (adv.) betegner: stadig, stedse langsom-
mere. Portugiserne bleve mægtigere og
mægtigere. Bolb. Hh. 1.412. Lad kun de
verdslige Bedrifter blive større og større,

synderligere og synderligere, mere og
mere indviklede. Eierk.V.144. du gik lang-
sommere og IsLUgsommere. Stuck.F0.112.
flere og flere, mere og mere, se flere sp.

1172^, I. mere l.i, 3.i; sml.ogs.jo 5 samt f:
Diamanterne sidder enkeltvis, medens Sa- 30 *De ledte hende ud, de ledte hende ind,

|

firerne sidder 8 og 3 sammen. PolitiE.^^h
1923.1.sp.l.

II
lidt og lidt, se L lidt 7.

8) indledende et led, der forstær-
kende (emfatisk) gentager, genoptager
et foregaaende led. \\ om forb. som hver
og alle, alle og hver, hver og en,
en og hver, se hver ll.i 0^ 5. 8.1) ved
ordgentagelse, der betegner, at noget finder
sted under idelig gentagelse, med stor ihærdig-

det blev jo længer og værre (o: jo længer
jo værre). DFU. nr. 23. 7. (poet.; nu l.br.)

forbindende positiv og komp.: *Jeg synker
dybt og dybere i Sandet. Thiele. (Bagges.
Danf.1.19). *tæt og tættere sig Kredsen
slynger. PalM.4Bom.21. *Synskredsen bli-

ver rød og rødere. CKMolb.Dante.III.117.
8.2) forbindende ord med (omtrent) sam-
me betydning (sj. sa. ord: eet og eet, se u.

hed, at noget er tilfældet i høj (ell. stedse 40 II. en 3.2^ for at tydeliggøre meningen ell.

højere) grad. || ved gentagelse af subsi., isæt

til betegnelse af stor mængde, overflod, idelig,

overdaadig brug af, tale om noget olgn. det
gik igjennem Skyer og Skyer, bestandig
højere. Heib.Poet.TI.221. saa er der Røre
og Røre, der bliver til Ingenting. Kierk.
VIII.60. Han tænkte kun paa Mad og
Måd.

S

Mich.Gio.146. „Saa var det jo netop
godt for dig at komme lidt ud til Holte."

forstærke indtrykket; saaledes (især gldgs.,

CP^ forbindende et fremmed, forældet ell.

højtideligt ord og et hjemligt ell. almindeligt

ell. to klangligt ensartede, lydmalende ord
('hviske og tiske, knage og brage, suse
og bruse osv.); ofte i faste forb., hvor de

enkelte leds bet. ikke længere (tydeligt) føles,

ell. hvor leddene for forestillingen udgør en
enhed, /ir. agte og ære, angst og bange,

Du med dit Holte og Holte." Nathans. 50 bod og bedring, brask og bram, bund og
Drømmen.(1911).84. om forb. som lyng og
atter lyng se atter 3.i. || ved gentagelse af
verbum, (verballed), til betegnelse af en hand-
lings idelige gentagelse ell. vedvaren. Jeg . .

spiilte og spiilte Øinene af alle Kræfter.
Éagges.L.II.226. han saae og saae, men
da der ikke var Noget uden de tomme
Væve, kunde han ingen Ting see.HC
And.V.114. man har forgjeves smeltet og

grund, eet og det samme, evig og altid,

fyr og flamme, helt og holdent, hviske
og tiske, klappet og klart, last og brast,

løs og ledig, sludder og vrøvl, tit og ofte,

tyk og fed, vind og skæv osv. osv.; se under
de enkelte ord (jf Dania.l.81ff.l98ff.). Ruf-
fersker, som forføre nogen Mands Hustrue,
eller Døttre til Løsagtighed og et ont Lev-
net, bør at strygis til Ka.gen.DL.6—22—1.

smeltet (" CAr.FI; flitteligen smeltet; i95i: 60 Else (skolemesters): Jeg takker skyldigst
Al Smelten er spildtj; thi de Onde ere
ikke udskilte. Jer.6.29. || ved gentagelse af
ord af andre ordklasser, især saadanne, der
betegner hyppighed ell. gentagelse, varighed
ell. udstrækning. Jeg har ti og ti gange
sagt, at Svogerskabet staar mig an. Hdb.

Madame for dend Ære og Honeur, hun
har giort, beviiset og undt mig, at lade
os viide og tilkiænde givet hendes forløs-

ning . . jeg gratulerer og ynsker til Lykke
. . og forsikkrer, vidner og Contesterer, at

det er een af mine største plaiseers For-

XV. Rentrykt »/j 1954
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nøj eiser og Glæder, at see hendes Vel-
stands Contentement. Holb.Bar8.I1.7. Saa-

som og efterdi jeg nu er en gammel Mand.
Ew.(1914)JII.288. *Kong Knud sad stor

og mægtig paa sin Throne. 0ehl.L.L122,
*Pæne lille Urt I |

Staaer saa reent og
puurt.sa.-SH.45. *Den engellandske Frø-
ken

I
Var hans Dronning og GemahWinth.

EF.58. en gelind og følelig Mand. ^ierfe.

VI.?, II
indledende en appositionel bestem-

melse. *Hist kommer ridende Hr. Marstig,
|

og Kongen for sønden Aa. DFTJ.Nr.26.8.
*5et er din Ven, og Thor, som taler. Ew.
(1914).IIL23. nu kun i forb. w. j eg, se jeg
sp.785^'S.

9) (jf. bet.8.2) indledende en tilføjelse,

hvorved noget nærmere tydeliggøres,
præciseres, fastslaas ell.udvikles, for-
klares. 9.1) (jf. bet. 4.2 samt V. men 2.2j

indledende en nægtende tilføjelse: altsaa ikke;

derimod ikke. Herren skal sætte dig til

Hoved, og ikke til Hale, og du skal kun
gaae opad, og ikke nedad. 5^os.^8.15. man
skulde kalde ham Hr. Pialt og ikke Mester
Fialt. Ew.(1914).III.268. *Naar man er
heed som jeg, og ikke kold som Mette.
Wess.27. *Han drikker stedse det klare
Vand

I

Og aldrig Vinen saa rød. PMøll.1.
16. Det sagde I, Herre, og ikke \Qg\Ar-
laud.391. Du og ingen anden har gjort

det. Mikkels.Ordf.47 7. 9.2) indledende en til-

føjelse, der er en gentagelse af det første

led, udvidet m. en nærmere bestemmelse: det

vil sige; vel at mærke; nemlig, han søgde
fornemmelig at erhverve sig Indsigt og
grundig Indsigt i (religionens lærdomme).
Mall.SgH.15. *hun tørsted efter Blod, | Og
Blod af hendes Broder. Oehl.EK.157. paa
den anden Side, bebreidede jeg mig, og
bebreidede mig bittert, at det kunde for-

tryde mig. Eruse.Æ8thet.II.167. Hos dem
Alle var der Noget, og noget meget Væ-
sentligt, der . . aftvang Agtelse. Mrz.XIV.
353. (Sainte-Beuve) var serv en Slange, og
en Giftslange. Rubow. (StSprO.Nr.144.33).

II (Jf' ^P' 366^^^) i forb. m. pron. det som
Genoptager af det første led, se det sp.690^^^-

Il
uden gentagelse af det foregaaende led (se

ogs. AnkerJensen.HCAndersens sprog. (1929).
90). Dannebroge var . . strøget og for
nogle usle Kanoner fra et Par Oprørs-
skandser. In^.Æ;j^.FiII.^^5. Ahal der seer
jeg den anden unge Herre staae — og
aXene. Hrz.VIII. 29. snak da aldrig om
saadan . . Ugudeligheds Værk — og paa
en Sønda.g.JFJacf.lll. Han havde . . und-
slaaet sig og af mange Gmnåe. OBung.VS.
21. 9.3) indledende et parentetisk indskud,
ofte i form af en hovedsætn. (jf. Mikkels.
Ordf.563). Jeg havde, og har da endnu,
en besynderlig Kjærlighed til Jord. Gold-
schm.Ejl.I.129. Mennesker — og det er
da især Drenge — ødelægger Fugle-
yngelen af Kaadhed. -Bo^aw.ii.Pi. || spec.

indledende et indskud, der giver udtryk for
den talendes indstilling til det fremførte:

som jeg synes; efter min mening. *Hvis du
tilsteder det, og du bør det tilstede,

|
Jeg

strax vil hente ham.TTess.?. Hændelsen
eller en god Aand — og jeg troer paa
gode Aander — har gjort mig til yLed-
vider. Hrz.X.205. At fordre et Beviis af

(kirken) for, at den er til, siger Lindberg
og rigtigt, er Nonsens. Kierk.VII.27. for-

fatteren hævder — og med rette — at

10 (osv.)
i
9.4) {jf. tilsvarende brug af fsv. ok,

eng. and; i nyere tid vist efter lign. anv. af
ty. und; sml. ogs. I. og sp.358^^; nu sj.) i for-

sikringer olgn., tilføjende en angivelse af, at

noget (ikke) vil finde sted, selv om, om end
noget andet finder sted. Jeg giør det ikke,

og gialdt det end mit Liv. VSO. *ej Kors-
Træet frier fra Syndens Band, |

og var det

end nok saa ægte. Bich.III.239. Den gode
Borger . . glæder sig over hver Skærv der

M ydes de Elendige — og kommer saa end
Skærven fra en af de Herrer, der hører
hjemme i Rømersgeidel FrejlifOlsen.Dan-
skeSocialister.(1892).35. jf. : *Jeg slaaer, —
og var det blot for Løiers Skyld — iglen

Bagges.III.96.

10) (jf. V. men 4 samt Mikkels.Ordf.556)

^

som overgangs- ell. indledningspar-
tik el (nogen fast grænse ml. bet. 4-6 og

bet. 10 kan næppe sættes). 10.1) indledende
30 et nyt afsnit i en fortælling olgn., der derved

(jf. bet. h) ligesom knyttes nærmere til det

foregaaende, uden at der foreligger egentlig

sideordning (i forbindelser af denne art

fandtes tidligere ofte omvendt ordstilling, jf.
bet. 1.2); saaledes spec. i begyndelsen af et

digt, et skuespil, en fortælling olgn., hvor
det antydes, at handlingen er i fuld gang,
at begyndelsen maa underforstaas ud fra si-

tuationen olgn. Og I er kommen hiem, si-

40 ger I, expresse for at holde Bryllup med
Hende. Kom Grønneg. II. 101 (indledningsre-

plikken i„FruentimmeretsSkole"). *0g naar
jeg nu bliver en gammel Mand,

|
Og mit

Skæg er hvidt;
|
Naar Piben jeg holder

med stumpede Tand. PlføZ^.I.60. Og Ko-
meten kom, skinnede med sin Ildkjærne
og truede med sit m\s.IICAnd.(1919).V.
204. *0g Kejseren boer paa det høje
Slot . .

I

Hans højrøde Kjole den klæ'r
50 ham saa godt.Bostr.SpT.III.14. *0g Afro-

dite spottede kihene. PerLange.Forvand-
linger.(1929).33. i (efterligning af) folke-

vise-spr.: *0g det var Dannerkongen,
|

heder paa Svende to. DFU.II.nr.20.8. *Hr.

Peder giljed hin liden Kirstin:
|
„Og vil

I være Allerkæreste min?** smst.I.nr.43.1.

*0g hør du, kiære Fru Inge I |
Du est en

Qvinde saa puur. Oehl.L.1.293. *0g det var
de Bønder I I Fensmark By . . |

De jubled
60 høit i S]!iy.V^inth.HF.156. *0g hør du Ag-

nete, hvi sukker du sslsl? Drachm.SB.20.

jf. forb. som: *Det mæler den Terne for

Salens Dør:
|
Ung SigrunI og est du her

inde? Grundtv.PS.II.368. *Velkomm en Gut I

og hvem er I>n?Winth.HF.120. ibibelspr.

(ved efterligning af tilsvarende udtr. i origi-
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nalteksten) : Og det begav sig, der han var
paa et Sted og bad, at en af hans Disciple

sagde til ham . . Herre 1 lær os at bede.
Luc.11.1. smstlé.l. 10.2) indledende en sætn.

(ofte stærkt forkortet ell. formet som et spørgs-

maal ell. udraah), hvormed man fortsætter

en andens tale (knytter et spørgsmaal til den)
ell. afbryder sin egen tale ved at slaa over i

et patetisk udbrud (spørgsmaal) olgn. (jf. u.

II. nu 2.2j. Hveip skulde troe, at noget
Menniske under Helligheds Skin kunde
fordølge saa skarnagtigt et Hiertel og jeg,

som har taged ham af en Staader, da hånd
icke eyede—.Kom Grønneg.II.274. En Synd
siger i? Og hvorfor Kiærelsmsf.i54. Han
har dødelig fornærmet os. Vi kunne maa-
skee tilgive ham. Men . . Fornærmeren
selv tilgiver aldrig. Og ham, vor ufor-
sonlige Fiende, vil I vælge til Landets
FsLder? Sander.NEbb.62. *„Jeg lover dig
den bedste Fryd, en Qvinde fandt."

|

—
„Og hvilken?" — „Moderglæden." OeR
XXX.188. „Dette Menneske?" raabte Elisa
forundret, „og det siger De i en saa haard
.. Tonel" Winth.NI)igtn.l89. „jeg har saa-

dan længtes efter Dig." — „Og jeg da
efter Dig, Moder.'* 0versk.II.224. Nu be-
gynder DandsenI Og jeg, der som Fugle-
konge skal aabne Ballet I Tolderl.E.45. Han
havde mistet sin Kone. Og hvilken (o:

hvor udmærket en) Kone (var det ikke) I

D&E.
11) forbindende to verber (to verbal-

led, to infinitiver ell. (i bet. II.1-5; delvis

p. gr. af lydligt sammenfald ml. og og at,

se II. at 10^ undertiden et finit verbum (ell.

et præs. part.) og en inf. (i visse tilfælde er-

stattet af et adv. ell. præp.- led)) m. sa. subj.

(jf. dog bet.ll.i), der efter deres betyd-
ning ikke er ligestillede, men hvoraf
det første gerne tjener til at indføre subjek-

tet (angive dets tilstand) ell. foreløbigt an-
give den handling, der tydeligere udtrykkes
(nærmere bestemmes) ved det andet; skrift-

spr. (og det højere talespr.) foretrækker i

de fleste tilfælde underordnende forb. som (i

bet. 11.1-6^ inf. m. at, bisætn. m. at (ell. idet
olgn.) ell. (i bet. 11.5-7) relat. bisætn. II.1)

forbindende to verber (verballed), hvoraf det

andet angiver, hvad der er følgen af det

første, ell. hvori det første bestaar, ytrer sig

olgn.
II

i al alm. (skriftspr. bruger i disse

tilfælde undertiden i st. f. sidste verballed en
bisætn. m. idet^. (Jesus) svarede, og sagde
til ham. Matth.25.26. Jeg giorde . . som
saa mange andre store Mænd, og van-
drede ud. Rahb.Tilsk.1799.762. Jeg vilde
kun opmuntret dig lidt til Maade, men
var kommen for Skade og havde faaet
Hjortelæders Handsker psiSi.Ing.LB.II.120.
saa havde Lærerinden en Dag forsnakket
sig og sagt, at (o8v.).JakKnu.Å.94. jf.: at
det ikke skal gaae som sidst, og man
sætter os en Hare paa Bordet, der ikke
er spækket. Ing.EF.II.84. især i imp. : Giv
mig et Beviis paa gammelt Venskab, og

bliv heri Sander.NEbb.83. *vogt dig dog,
og roes ham ei for stærkt 1 Oehl.(1831).I.7

(rettet fra: tag dig vel i Agt
| At ei du

roser ham just alt for meget. sa.ND.238).
gjør som jeg og søg Deres Afsked! Gold-
schm.1.356.

\\
(talespr.; skriftspr. og det mere

litterære talespr. anvender inf. m. at, se II.

at 7.3, 8.1J forbindende et verballed, der inde-
holder et subst. m. demonstr. pron. ell. et adj.

10 m. adv. saa (i sidste tilfælde kan dog saa
undertiden udelades: vær venlig og ræk(ke)
mig saltet j^, og et verbum i finit form ell.

(uden for de 1. 22 ff. nævnte forb. nu især)

en inf. Jeg giorde mig saa næseviis, og
spurdte ham. Holb.HP.1.2. *Vandet havde
den Forstand og af sig selv ham toede.
Falst.21. da de anden Aften havde samme
Stykke igien, var jeg saa klog og blev
hoTte. Rahb.E.II.239. *Men naar man saa-

20 dan hver Skribent nedriver,
|

Tilsidst vel
Ingen er saa gal og skriver. Jw^'.i^S^.FJ."
158. nu især i høflige opfordringer, spørgS'

maal olgn., i forb. som være saa fri, god,
venlig, gøre en den fornøjelse, tjeneste,

ære, have den fornøjelse, ære osv.: Vær
saa god og sæt (Holb.Bars.II.9: at sætte^
sig ned Madame I Holb. Bars. (1731). II. 9.

Vil du inte være saa artig og vise mig den
Villighed og gjøre mig den Tjeneste at

30 holde din Kiaeitl Hostr.G.149. maatte jeg
ogsaa være saa fri og sige Dem saa hjær-
telig Tak. NormanHans.MA.24. han var
saa elskværdig og love mig et eksemplar
af bogen

i
se ogs. u. II. at lO.i. 1 1.2) forbin-

dende to verber, af hvilke det første betegner,

at subj. er i en vis stilling ell. bevægelse, mens
det udfører en ved det andet verbum angiven
handling, ofte sadledes at det første verbum
blot angiver, at handlingen varer ved ell. gen-

40 tages i løbet af et længere tidsrum; som eks-

empler kan anføres flg. (se i øvrigt u. gaa 1.5,

I. ligge 2.1 slutn., IL løbe 8p.498^^, sidde,

staa^ ; forbindende to verber i finit form ell. to

infinitiver, hånd sidder og reformerer Sta-

ten. Holb.Eandst.1.6. *Det var en Lørdag-
Aften

I
Jeg sad og vented Dig. boisens

Viser.296. Hvad mon de to staar og taler

om. Rode.Dg.69. de gamle Landsbypræster,
der gaar og nusser om i Frederiksberg

50 IiaYe.VilhAnd.AD.237. Jeg holdt meget af

at ligge og sejle i Aaen i en lille Baad.
JVJens.FD.39.

||
forbindende et præs. part.

og en inf. jeg vil ikke have (bøgerne) lig-

gende og drive her altid. JakSchmidt.SB.
25. Jeg traf (ham) liggende og sove. Mik-
kels.Ordf.57. Visen „Torbens Datter" . .

fremstiller Hr. Torben gaaende og pløje,

da Fjenderne kommer over ham. CSPet.
Litt.189. Myriader af Vandrotter holder

60 til omkring Broen, svømmende i Aaen
eller siddende og pudse Næse i Græsset
paa dens Bredder, hvori de har deres
Huller. AchtonFrii8.D0JII.244.

\\
forbin-

dende et verballed , der bestaar af blive -f"

præs. part., med et verbum i finit form ell.

(dagl.) en inf. ellers bliver jeg staaende

24"
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her og snakke. Pont.Muld. 312. Vi blev
begge to staaende og stirre paa hinan-

den. ÆJmtii2asm.i^J5.^<2 7. derfor blev dog
ingen siddende i huset og kukkelurede.
NMøll.K.296. 11.3) forbindende to verber

(verballed), hvoraf det sidste betegner, hvad
der er hensigten med den ved 1. led beteg-

nede bevægelse ell. forbliven; især m. steds-

adv. i 1. led. (han) gik hen og hængte sig.

Matth.27.5. Gaae I hen og besøg jeris Pa-
tienter. KomGrønneg.III.213. Bliv, og see
mine Taarer. Blich.(1920)J.54. Saa gik hun
hjem og lagde sig.IICAnd.V.7. han løb
ned og hentede en flaske vin

j
han vilde

blive nede hos hende og berolige hende
\

om forb. m. komme se II. komme 23.2. (jf.
bet. 11.6^ i tilfælde, hvor 1. verballed bestaar

af være + ^t steds-adv. : Det er forskrecke-
ligt med min Mand, hånd er aldrig inde
og tar vare paa sit Arbejde. Holb.Kandst.
1.5. der var en Mand ude og friede til

Emilie. Gold8chm.Hjl.I.143. se ogs. at sp.

930^^ og 931^^.
||

(dagl.; skriftspr. og højere

talespr. anvender at, se II. at 2) forbindende
et verballed (især et verballed, der indeholder
et modalverbum ell. verbet være -|- adv.) og en

inf. (hvor 1. led indeholder et adv., føles inf. nu
som sideordnet m. dette). Nu maae jeg frem
X)g møde ham paa Halveyen. Holb.Tyb.1.8.
*Fleer Folk maa hid og kule Ligene. Bre-
dahl.y.64. Bogholder Antonsen har været
heroppe og fortælle mig lidt om jer. Kidde.
B.137. De unge Karle . . var ude Nytaars-
aften og slaa Potter paa Dørene. JFJms.
NH.95. Kom, nu gaaer vi blot engang til

rundt og saa ned til Andersen og se paa
hans TulvpsineT. PLevin.HG.95. Søsteren
havde været og se til Line. Laue8en.MF.150.
se nærmere u. adv. som II. hen l.i, henne l.i,

ind 1.1, II. inde l.i olgn.
\\ (jf. u. bet. II.4)

2. led er et adv. ell. præp.-led. (han) havde .

.

været vant til at tage sig „en halv Historie"

Eaa et Konditori, før han gik hjem og i

eng.Schand.AE.67. Barnet skal hjem og
i ^eng.Esm.1.49. jeg maa ind og i tøjet

j

tl.4) (dagl.) forbindende to verber, af hvilke

det sidste er subj. ell. (især) obj. for det før-
ste ell. styret af en (til det første hørende)
præp.

II
(uden for imp. især vulg.) i al alm.

jeg har kun vildet vrænge efter en og
anden, som har brugt og smurt sin Stræng
ved saadant Marchandiserie (o: handel med
og udbytning af herregaarde). Argus.1771.
Nr.28.3. Vi ska' ha' Fremmede til Fro-
kost. Og nu begynder jeg og fejer. 5vXa.
HjG.105. lad helst være og spørg ham,
om han kan gøre efBestiik. AndNx.TJ.128.
*Hold op og tVLå\ AaIIermann.S.44. se vi-

dere at sp.930^^^-
il

tilknyttende en inf. ell.

(jf. bet. 11 .3 slutn.) et adv. ell. præp.-led. Jeg
tænker og reise i Morgen. Levin. Jeg haa-
ber og finde ham hjemme, smsf. det er jo
ikke saa li'e og komme frem meå.Wied.
BS.llS. Den yngste Søster til hende .

.

kom saa ind fra Landet for og skulde
hjælpe med i Huset. KLars.HPE.133. som

de skal til og afsted, er der noget, der
piner Mikkelsen. Hjortø.F.64. vi skal til

og ind.VBrøndal.Ordkla88erne.(1928).120. se

videre at 8p.930*^S. og II. at 10.4. 1 1.5) (især

vulg.; jf bet. II.7 samt II. at 3.ij forbindende
et obj. for verbet have og en inf. (ell. et

modalverbum -j- inf), der staar som bestem-

melse til objektet, har I ellers noget og
sku' ha'e sagt, kan I jo komme anl Pont.

10 Sk.235. hvis jeg nu ikke har nogen og
kan betro mig til. KGBrøndst.NG.18. jo

mere har vi to jo og kan tale om h2Jg-

etter. EChristians.MV.31. han har sine 16
Kroner om Ugen og kan kæve op hver
evige Øre a'. AndNx.DL.67. jf. : Ane havde
haft alle Gardiner nede og vaske. Søiberg.

FLP.53. jeg skal byde paa dig (o: en kvie)

lige alt det, vi har og staar i Sparekassen.
Fleuron.KO.96. se ogs.Sitsp.930^''«-^''^«- tl.6)

20 (jf. bet. 3.1, 11.7 samt sp.375^^; vulg. ell. dial.)

ved „sætningskløvning" med der ell. det paa
subj.s plads (og (det fælles) subj. efter det

første verbum, umiddelbart foran og) for-

bindende to verballed, af hvilke det første er

et betydningsfattigt ord som være ell. blive

(der blot tjener til at indføre subj.), mens
det andet udtrykker det egl. verbalbegreb;

skriftspr. og det højere talespr. anvender her

oftest relat. bisætn. Der var en Mursvend
30 og hade Omforandring a en Kælder ovre

i BrolæggerstTæåe. KLars.HPE.86. den
danske Sommer, naar den er god, der er
ikke noget og gaar over åen.sa.SF.94.
Der var mange og hed Aan, men der var
kuns een hed Aan fra Aisinge. GravLAB.
25. Kan du se Forskel, Farfar. Det er der
næsten ingen andre og k.a.n.smst.126. jf.
Feilb. samt DF.1930.18. \\ m. subj. forresi

i den første sætn. Megen Rengøring var
40 der jo ikke og skulde VLåiøres. Halleby.172.

II
en (adverbiel) verbalbestemmelse kan her

staa foran verbet, hvorved sætningen faar
(relativ)bisætningens ordstilling. Pigen kom
ind og meldte: der var en Herre og gerne
vilde tale med Herrenl KLars.SF.lll. jf:
der døer hundrede Mennisker, og aldrig

har den Eftertanke (0: at testamentere noget

til den, der skriver ens gravskrift). Holb.LSk.
III.8. men adverbiet kan ogsaa som ved alm.

50 sideordning staa efter verbet: Der er en Herre
derude og vil gerne tale med Fruen. Pont.
EK.63. 11.7) (jf. bet. 3.1-2 og 11.6 ; vulg. ell

dial.) forbindende to verballed, af hvilke det

sidstes (ikke ved pron. udtrykte) subj. er biled

i den første sætn. (og staar sidst i denne,

umiddelbati foran og); skriftspr. og det højere

talespr. anvender relat. bisætn. ell. sideordning

m. pronominalt subj. (skibet) kom 1727. til-

bage med Sager af henved 1600. Rdlr.
60 Værdi, og bestoede udi Skind -Vahre og
Spæk. Holb.Berg.124. der er ikke fortrede-

ligere Ting til, end at lade see sin Kunst,
i nvad det og er, for en Tosse og for-

staar sig lisaameget derpaa som Kyse-Soe.
KomGrønneg.II.298. \\ nu vist især (jf.bet.

11.5^ efter verballed, der bestaar af have m.
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obj. Jeg har en Stedsøn og skal rejse nu
om lidt; jeg kunde hartad have . . Lyst
til at følge med hsnn. MHans.(SvendhAmt.
1922.55). Prøjserne, de havde Vogne og
kørte Tornystrene for dem. KLars.Skrifter.

L(1921).263. Her har jeg en Onkel og bor.

Mikkels.0rdf.298.

12) J^ ved angivelse af en (forholdsvis

langsom) rytme, betegnende midtpunk-
tet mellem to fulde taktslag. At en
musikalsk Frase er synkoperet, vil sige,

at en eller flere af dens Noder begynder
mellem to Taktslag, sætter ind paa „og",
som det gerne hedder. Fol.^y9l929.11.sp.3.

I de gamle Melodier laa Takten saadan:
en og en og en og — og saa maatte der
ikke komme Tryk paa og. smst.^^lHl933.10.

sp.3. 'en|Og 'tO|Og 'tre|0g 'eUjOg 'tO|Og osv.
i

ved punkterede rytmer: 'eUjOg saa 'tO|Og saa
'tre osv.

i

III. o%9 præt. af age.
og^s^aa^, adv. ['cosa] ell. (højtid.) ['mqsco]

nøysg.AG.22. (undertiden i gengivelse af
ialespr. skrevet esse. FFaber.SK.4. Wied.
TK.74. SvLa.FK.194. — dial. ogsensaa, os-

sensaa. JHSmidth.Ords.98. FCLund.Thors-
eng.(1823).105. Fabricius.Drejø.(1882).102.
Wied.LH.17. sa.BS.U. MKorch. Godtfolk.
II.(1924).151). {glda. och saa (Bimkr.),
æda. 00 swo (FlenshSt.93b,c), sv. också, oldn.

ok svå; smsat. af I. og og saa, saaledes, paa
den maade; jf. saa og sp. 357^, samt end-
ogsaa

II
har i alm. rigsspr. fortrængt I. og)

1) hvor (omtrent) det samme udsiges om
to (ell. flere) genstande, ell. hvor flere udsagn
angives (paa samme maade) at gælde om
samme genstand, sættes ogsaa i den sidste

sætn. (ved det sidste led) for udtrykkelig at

betegne, at denne (dette) er i (nøje) overens-

stemmelse med den (det) første ell. en tilføjelse,

udvidelse dertil; ligeledes; i lige maade;
meget ofte er det, hvortil ogsaa henviser,

ikke direkte udtrykt, men maa underforstaas
ud fra sammenhængen; om forb. som baade— som ogsaa, saavel — som ogsaa,
ligesom ogsaa se baade s;?. 989 ^ saavel,
ligesom sp.853^''; om eller ogsaa se eller

sp.292*^. 1.1) i al alm. Ere de Hebræere?
Jeg ogsaa. Ere de Israeliter? Jeg ogsaa.
Ere de Abrahams Sæd? Jeg ogsaa. ^Cor.
11.22. Det er skrækkeligt med de lærde
Folk, de bær saadan Avind til hverandre,
og den eene kand ikke lide, at den anden
er ogsaa (nu: ogsaa er^ lærd. Holb.Er.1.1.
*Det er saa fredeligt, saa tyst | I Himmel
og paa Jord;

|
Vær ogsaa stille i mit

Bryst,
I

Du Flygtning, som der boerl Jwi^'.

RSE.VI.93. De bleve Alle afstraffede;

han ogsaa. FSO. vil du heller have Sølv,
saa skal Du gaae ind i det næste Værelse
. . Vil Du derimod have Guld, det kan Du
ogsaa faae (o: saa kan du ogsaa faa det;

jf. bet. 3.i;. HCAnd.(1919).I.8. min Kone,
og jeg da ogsaa, kan jeg troe, vi vilde
gjerne have nok en Ko. Goldschm.BlS.il.
21. *Lænkehunden selv faar dobbelt Sul, I

Den skal ogsaa vide, det er ZuX.PFaber,
VV.114. *Her jeg har paa dette Bræt

|

Noget, som kan klodse:
|
Lever er en

deiliff Ret, |
Kallun er det osse. 8a.SK.4.

*NaaT og Traad ved første Kys i Snerren
sank af Skræk; | Annas nye Fingerbøl det
trilled ogsaa Yæk.Aakj.RS.23. de kristne
Symboler (kan) føres tilbage til hedensk
Naturdyrkelse, ogsaa de.JVJen8.AH.73.

10 ogsaa godt, se god 4.8.
||

(m. svækket
bet.) brugt til at betegne yioget som en yder-
ligere tilføjelse, som noget der findes (gælder)
ved siden af, foruden noget andet (uden ty-

delig forestilling om lighed ell. overensstem-

melse); endvidere; desuden; tillige; ofte

korresponderende m. ord som foruden, ikke
alene (bare, blot) i det foregaaende. lad
det (o: figentræet) blive ogsaa (1819: endnu

j

dette aar, indtil jeg faaer gravet derom,
20 og møget det. Luc.l3.8(Chr. VI). Du est

ikke alleene hans Tiener, men ogsaa
hans Geheime-Raad. Holb.Ma8c.III.9. *Jeg
skulde sjunget lidt meer maaskee —

|

Maaske vel ogsaa lidt bedre. Blich.(1920),
XX.221. *Tidlig op og tidlig iseng,

|
Det

er så sundt for en lille Dreng.
|
Vi kan

vel også gerne sige,
|
At det er sundt for

en lille Pige (egl.: det er ogsaa sundt
ioT ..).[KHWith].Børnebog.(1865).75. Den

30 mindste er heller ikke rigtig rask og
urolig om Natten ogssiSL. KLars.GV.15. I

kan gavne Venstre rent politisk ved Jeres
Tilslutning. — Osse politisk? udbrød Vo-
stTup. SvLa.FK.194. ogsaa kaldet, se

kalde 3.2. || i talem. ogsaa du (min
søn) Brutus, gengivelse af den døende
Cæsars ord, da han saa sin ven Brutus blandt
sine mordere; brugt i videre anv. som udtr.

for overraskelse over, at en person deltager i,

40 billiger osv. noget, der er rettet mod en, no-

get, man finder urigtigt osv. Ak, miskjender
ogsaa du din gamle Ven? Ogsaa du, Bixi-

tvLS? Hrz.XVIII.80. jf.Arlaud.384. || (jf.
sp.356^^, 382^^; nu l.br.) hvor ogsaa ikke hø-

rer til et enkelt led, sættes det undertiden
i spidsen af sætn. (m. omvendt ordstilling);

fremdeles, (jeg) valgte med haardnakket
Selvfornægtelse en vis Afstand (fra min
ny ven). Ogsaa tilbageholdt mig . . en vis

50 beskeden Bt6\.ihed.Bagges.L.I.342. Der skal

otium til at elske; og den manglede jeg
nu ikke paa Ulvedal; ogsaa vare der Pi-
ger nok. Blich.(1920).X1X.64. Aksel (o: en
toaars dreng) besøger . . flittigt Skarn-
bøtten . . hvorfra han vender tilbage med
. . Ærtebælge og Kyllingehalse, som han
fortærer i Ensomhed. Ogsaa kæmper han
med Ænder og Spurve om det Brød, Gæ-
sterne kaster ud.£sm.7.77. if.ndf.sp.379'^-^'.

60 1.2) i visse særlige forb. \\
(lige)som —

saa(ledes) ogsaa. som det er i den
Enkeltes Huus, saaledes ogsaa i Folket.

Mynst.Rigsf.7. som Periander omskifte-
des, saa vexlede nu ogsaa hans Skjebne.
Kierk.V1.305. ske din Villie, som i Him-
melen, saaledes ogsaa (1819: saa og^ paa
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horden. Matth.6.10{1907). || der (var) en
Grundforskjel i Oldsagernes Form som
ogsaa i de Ornamenter og Zirater, der
smykkede åem. Joh8Steen8tr.HD.242. for-

lad os vor Skyld, som ogsaa vi (Chr.VI:
saa som vi og; 1819: som og vi^ forlade

vore Skyldnere. Matth.6.12(1907). \\ iforh.

m. II. og: Havnebyen Hasle . . kan prale

med at nave frembragt baade Danmarks
mest smæltende Stemme og den mest ru
Røst ogsaa — Vilhelm Herold og (forfat-

teren) Jakob 'R2LVisen. AndNx.(DanmHVC.
342). han var en fin kunstkender og
havde ogsaa et fint øre for musik

j
en

meget smuk og ogsaa ualmindelig talent-

fuld sangerinde
j || i nægtende sætn.; dels

ved tilføjelse af et negativt led: heller (ikke).

(Chr.I) taalede ikke Hans Majestets og
Myndigheds Krænkelse . . Han efterlod
ogsaa ikke at straffe Misgierninger. Holb.
DR 1.737. Gierne havde hun tilbudt sig

at ledsage hans Flugt . . men baade vilde
dette fordobblet hans Fare, ogsaa vovede
hun ikke, at tilstaae sig selv, han var
bleven hende saa kiær. Rahb.ProsF.III.
123. Helene kastede sig om hans Hals,
og brast i hæftig Graad. Ogsaa Volmand
kunde ikke holde sine Taarer tilbage.

Gylb.Novel.II.192. jf.: Det var ellers en
stor Ulykke, at disse forbandede Folk
skulde just komme saa ubelejligt og røbe
os, besynderlig den sidste med Maskerne;
thi dersom han ogsaa ikke (nu: dersom
han ikke ogsaa ell. dersom ikke ogsaa han^
havde kommet, skulde vi let havde hil-

det den gamle ind, at osv. Holb.Masc.1.9.
dels i spørgsmaal med negativ form og positiv

mening (se ikke 8): Giøre ikke ogsaa Tol-
dere det S2imme? Matth. 5. 46. Monsieur,
skal eders Sviger-Fars Klud ogsaa icke
(nu: ikke ogsaaj forandres (o: ligesom kjo-

len)? Holb. Jean. IV. 6. Hvo har ikke seet
det, hvorledes (osv.) . . Men har han ikke
ogsaa seet, hvorledes (osv.). Mynst. Tale.

(1843).ll. jf.sp.383^^: jeg er træt, er du
ikke ogsaa?

j

2) ved et led, der betegner en stigning, an-
giver det yderste tilfælde ell. den sidst tæn-
kelige mulighed, udtrykker, at noget (almin-
deligt gældende) tilmed har gyldighed i et

specielt tilfælde, hvor det ikke var venteligt

olgn. 2.1) i al alm.: endog; tilmed; selv.
leg vil end sætte at piecen kunde være
skreven paa Islandsk, ja ogsaa noget gam-
mel, den kunde dog ikke let blive andet
end enten en Roman eller Compilation.
Langebek.Breve.238. (smigrerne) henvise
Sorgerne som Arbeiderne til Hytterne,
indtil Fyrstens egen Forkrænkelighed
minder ham, at ogsaa han er Støvets Søn.
Mall.G.4. *Disse Herrens Barne-Dage,

| De
er Evighedens Vaar,

|
Vifte bort al Sorg

og Klage
I

Ogsaa fra de hvide Haar.
Grundtv.SS.III.65. *Herren, han er dog
Sine tro, | Ogsaa naar de mistvivle, sms^.

11.396. alle hans venner kom og besøgte

ogsaa

ham, ogsaa de der før havde vendt ham
ryggen <

||
(nu 1. br.) i forb. m. nægtelse

:

heller (ikke). Vore Baner i Livet vare gan-
ske forskiellige, men (vi har) aldrig været
adskilte . . Ogsaa nu (o : da du er død) ere
vi ikke adskilte. Mynst.Brøndst.ll. Alt hvad
vi derfor med Vished vide om gamle Be-
givenheder . . er det, som kyndige og for-

standige Folk . . have optegnet i Skrift
10 og Bøger. Dog er ogsaa en stor Deel af

det, der fortælles i Krøniker eller Historie-
bøger, ikke lige vist eller lige sandt. Molb.
DH.I.4. der Taa en usigelig . . Fromhed
udbredt over dette Ansigt, og dog syntes
et lille Træk ved Munden at forraade, at

ogsaa denne Himmel ikke var uden Skyer.
Hol8t.UH.94. 2.2) betegnende, at noget (især

paa trods af hvad man tror og venter) —
om end med visse forbehold — dog gælder,

20 har sin rigtighed ell. (især) gaar ind under,

indbefattes i en given bestemmelse (lige saa
vel som andre nævnte ell. alm. kendte tilfælde,

arter osv.). Ogsaa en Skierv til Fomøielse
og Nytte for de Yngre, indeholdende
Konststykker, Menneskemalerier og Bør-
nestreger af min Phantasie. (bogtitel.1796).

Han var en Menneskekjender og det er og-
saa en Kundskab. HCAnd.VIIl.250. saa-

ledes i en stor mængde ordspr. og talem. som
30 fx. : krummer ell. smuler er ogsaa brød,

blind høne kan ogsaa finde et korn, den,
der kører med stude, kommer ogsaa med,
konger er ogsaa mennesker, smaa gryder
ell. krukker har ogsaa ører osv., se u. de
paagældende subst. \\ i iron. anv., som udtr.

for, at man finder noget mærkeligt, under-
ligt ell. urigtigt. At følge (apostlene) efter,

det var ogsaa et Forslag at gjøre en klog
Mand. JRer/c.ZIF.555. Det er ogsaa en Idé

40 at invitere Folk paa denne Aarstid. Esm.
11.169. det er ogsaa en Tid at komme
til Folk paa. D&H. Ogsaa en Holberg-
forsker (o: V. Olsvig). CSPet.(Tilsk.l914.I.

535). at slaa den græsplæne — det var
ogsaa noget (at tale om)!

j jf.: „Jeg vil

more mig med at see ud paa Gaden." —
„Det er ogsaa en net Gade at see paa."
Gylb.(1849).IX.217. 2.3) i indrømmelses-
ell. betingelses-bisætn., især hvor det angives,

50 at noget er tilfældet, vil finde sted, selv om
(ogsaa i det tilfælde at) noget andet (der

kunde synes at hindre ell. stride imod det)

er tilfældet ell. finder sted; endog (2.8); end
(1.4.2). II

i bisætn., der indledes m. konj. om
(Jf.

V. om 2) ell. hvis (se III. hvis 3.2j ell.

(1. br.) naar. Vi har alle vore Bræk,
sagde Sancho, men om jeg ogsaa var saa
frie for Meen, som Svineryg for Been,
saa skal jeg dog holde Ord. Biehl.DQ.IV.

60 66. *Som Barn kan jeg frydes i Morgen-
sol rød,

I
Om ogsaa jeg før Aften er stille

og død. Ing.RSE.VII.250. Naar han nu
ogsaa fik Tilladelsen, hvad vandt han saa
derved ?ilfO. han (var) ingenlunde . . den
Mand, der hang med Næbet, om han og-
saa i to Nætter i Rad ikke havde været
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af Klæderne. Chievitz.FG.168. Men høre
kunde de jo alligevel, om ogsaa de gemte
Øjnene bort. Bregend.DN.58. (1. br.) t forb.

m. nægtelse: I ethvert Tilfælde vil den dra-

matiske Skrædder, om den ogsaa ikke be-
hager ved Opførelsen, interessere ved
Lsdsningen. Heib.Pros.VII.157. \\ CP i sætn.

uden konj., men med omvendt ordstilling.

Kunde du ogsaa ligesaa godt besvare en-
hver af de Indvendinger, jeg endnu kunde
gjøre, saa er der dog een, som altfor ty-

deligt taler derimod. Gylb.I.251. *Jeg hil-

ser Jer, Adrias Bølgerl
|
Og skummer I

ogsaa; jeg byder Jer Trods. Drachm.SH.
100. jf.iLsiå dem ogsaa være Vantroe,
de ere dog Mennesker. OeRZZ7JI.i78.
2.4) i sætn., der indledes m. spørgende (rélat.)

pron. ell. adv. (ell. m. sslsl): end (1.4.1); el-

lers fS.i slutn.). Hånd gaar frugtsommelig
med noget, hvad Pocker det ogsaa er.

Holb.KandstJ.2. Sagde jeg det ikke nok,
at du vilde møde mig, i hvor det saa ogsaa
blev. PAHeib.Sk.II.346. *Men — hvo der
ogsaa Seier faaer —

|
Biørn blier min

stadige Tanke. Oehl.Lf.l52. saa underord-
net hendes Stilling ogsaa var, tjente den
dog til at gjenoplive hendes Selvfølelse.
E.rz.ST.119. hvor højt han ogsaa havde
hævet hende, saa blev hun dog altid hans
SlsLve. JPJac.I.150. Saa træt og ødelagt
han ogsaa var, kunde han . . aldeles ikke
so^re. PontLP.VL89.

3) til betegnelse af et overensstemmel-
ses- ell. samtidighedsforhold, der be-
ror paa indbyrdes afhængighed, aar-
sagssammenhæng olgn. 3.i) betegnende
noget som en følge ell. en slutning: følge-
lig; derfor; dermed, (ofte i eftersætn.

efter bisætn., der udtrykker en betingelse, en
aarsag ell. et tidspunkt), saasom mand har
mange Kiendinger kand mand icke for-

ære en uden mand ogsaa skal forære
en Siiiåen..Holb.I1.535. *da nu Sagen er
forbi,

I
Saa lad den ogsaa være glemt.

Oehl.IV.17. saavist Gud er, er han og-
saa trofsist Mynst.Betr.I.124. *Naar dyg-
tig paa Porten vi banke,

| Saa lukkes vi
ogsaa ind. Ing.RSE.VI.257. Naar han er
ulykkelig, er jeg det ogsaa. Gylb.(1849).
IX.195. den, der er rask i kæben, er og-
saa i næven, se I. Kæbe 2.2.

||
(m. over-

gang til bet.b) m. bet: „som man kunde
vente" olgn. da Levnetsmidlerne begyndte
at mangle, udbrød ogsaa snart Jydernes
Misfornøielse. Molb.DH.II.418. Han er om
sig allevegne og er vistnok ogsaa en af
de rigeste Mænd i Landet. Gylb.(1849).L
160. 3.2) angivende noget som den naturlige,

selvfølgelige aarsag til ell forklaring paa
(undskyldning for) noget (ofte (jf. u. bet. Q)
i sætn., der indledes m. det er). Ja, det la-

der noget hundsk. Det er ogsaa en Hunde-
Krig. ITo^&.MeZ. III. ^. „men Goelan? det
veed jeg ikke Hvad betyder?" — „Det
er ogsaa et FrovindsiaLloTd.'* Blich.(1920).
XXIX.59. jeg var . . ganske nær ved at

slumre ind. Men det var o^saa saa grum-
me vsiTmt.Winth.IX.67. hvilke Bølger der
gik i den Rendesteen, og hvilken Strøm
der var; ja det havde da ogsaa skylreg-
net. IZCAn<i.7.i65. jeg seer mig ikke istand
dertil, men jeg er ogsaa kun Lægmand.
Kierk.II.197. „Jørgensen er helt kaad i

Aften," sagde Brodersen. — „Jamen Jeg
er ogsaa i udmærket Humør." ^Lars.^K.

10 37. jf.: Der er ikke nok (julegaver) til

Lars . . Men Tine, hvad skal man ogsaa
finde paa til Lars Forkarl? Bang.HII.37.

\\

(jf.sp.378*^; nu næppe br.) ogsaa foran-
stillet: C. ki endte ikke øieblikkeligen den
Indtrædende; ogsaa havde denne foran-
dret sig betydeligt. -Ba^^er.J. 7. Foraaret
holdt nu sit Indtog . . og manede til Ud-
flugter . . Ogsaa gjorde jeg en Udflugt
til Øen Sjrsi.BMunter.E.1.117. || i forb. m.

20 nægtelse. Frelseren prædiker mere end en-
gang imod Hyklerie; men herskede ikke
ogsaa til hans Tid en Sekt iblant Jøder-
ne, hvis Hovedcarakteer denne Last var?
JSneed.III.323.

4) ved tilføjelse af et led, hvis indhold staar
i modsætningsforhold til det foregaaende, be-

tegner en indvending olgn.; (ganske vist—)
men til gengæld, paa den anden side;
næsten kun i forb. m. men. Kun i Gud

30 finder Sielen Hvile, men der finder Sielen
den ogsaa ganske. Mynst.Betr.L83. *Nu
har vi flere Stuer,

|
Men de er ogsaa smaa.

Winth.X.316. Det var den eneste (veninde)
hun havde haft, men de havde også været
som kære Søstre for hinanden. Rørd.KK,
69. Vi havde kun een Regnebog i Sko-
len, men det var ogsaa Krarups. AarbMors.
1919.89. jf: *Hvis man sig til lidt Hæder
stundom skriver,

|
Saa skriver man sig

40 ogsaa Hæder fra. PMøll.I.102.

5) betegnende overensstemmelse mellem hvad
man forestiller sig, venter sig, ønsker, ell. hvad
der paastaas olgn., og virkeligheden, sandhe-
den; ganske rigtig; virkelig. 5.1) i al alm.
*Bring ham hid, at jeg kan føle, | Om I

ogsaa tale sandt. Oehl.L.I.109. vort Hierte .

.

begynder at tvivle, om det ogsaa tør kalde
Gud enYorharmer? Mynst.Betr.1.105. Det
viste sig ogsaa, at hans Betragtninger hav-

so de været af en højere Art. Blich.(1920).
XXV.14. Midt inde brændte en Ild, saa
man kunde stege en Hjort derved, og det
blev der ogsaa. fiC^nrf. 7.188. Men veed
du det ogsaa vist?MO. Sigvald tog Lyg-
ten for at lukke Mortensen ud og prøve
alle Døre, om der ogsaa var lukket. Bang.
B.142. „der sagde de at du var arreste-
ret .

." — »Jeg skal ogsaa arresteres —
jeg er paa Vej derhen nu." AndNx.PE.III.

60 363. jeg ved, at du havde i sinde at skrive
til hende, men gjorde du det ogsaa?

i J|
i forb. m. nægtelse. Jeg maa vide Besked.
Hvorfor har hun ikke ogsaa skrevet? Den
stygge, onde Fige. Nan8.M.?4. 5.2) (jf.

bet. 6; talespr.) som udtryk for at man er

enig med en anden person i hans udtalelser.
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„du har baaret dig dumt ad." — „ja, det
har jeg ogsaa"

j jf. AaBans.Sætningen.
(1933).130. i forh. det er ogsaa sandt,
det giver jeg dig (Dem) ret i; ja (det er

rigtigt), „bliv nu. Deres Kaffe bliver jo

kold." — „Ja det er ogsaa sandt." Hei6.
Poet.VI.27. D&H. „Du ved jo lige saa
godt, at tager han ikke efter mig, saa
kan det smænd være det samme, hvad I

andre kan hitte paa." — „Det er ogsaa
s?Jiåt.'*KMunk.Ordet.(1932).7. jf.: „Jeg
veed nok, Pedro, at, naar du har talet an-
derledes, har du alleene giort det for at

divertere os." — „Det er, min Troe, ogsaa
sandt." iroZfe.i)i2.y.5.

II Cj/. ikke saa w.ikke
4.8 slutn.; især harnespr.) i forh. som (er,

skal, gør han olgn.) ikke ogsaa? føjet til

et udsagn for at spørge, om dette ikke (efter

en andens mening) har gyldighed: ikke sandt?
no'et fast aa stavle i sig ska vi tre Bos-
ser vel ha? Ikke osse? MylErich.T.33. „De
havde Ret." — Fru Brorson (glad): „Ja,
ikke ogsaa.?'' ERode.S.43. Den unge Dig-
ter, som sad paa Stranden, Far I Tu at be-
gynde med var han da rar. Ikke ogsaa?
Rode.Moderen.(1920).43. lille bror er uar-
tig — er han ikke ogsaa?

i
(sj.) efter ne-

gativ sætn.: Kræsten har jo i Grunden al-

drig taget fejl endnu med det han har
begyndt paa — ikke ogsaa (alm.: \el)?
Skjoldb.SUO.

6) (talespr.) m. afbleget bet., især i udradb
(som udtryk for ærgrelse, forbavselse olgn.);

dels som udtryk for, at noget er gaaet, som
man kunde have ventet sig, at noget viser

sig at være, som det plejer, ell. antydende at

noget er alm. kendt ell. erkendt olgn.: som
sædvanlig; som man kunde vente; som
man ved; som bekendt; dels fremhævende
det rigtige, berettigede i en udtalelse, at no-
get er indlysende, selvfølgeligt olgn.: ganske
givet; tydelig; virkelig; i øvrigt; for
resten, saadant Noget er ogsaa til at

bli' halvgal over I Blich.(1920).XXVIII.15.
„Undskyld mig et Øjeblik . . Jeg skulde
blot sige hende to Ord I" — Gerhard saa'

efter ham: Hvor disse Købmænd ogsaa
har travlt. Drachm.F.1.99. „Du er jo . . og-
saa taabelig" fortsatte han i en ganske uhøj-
tidelig Tone, „og det ogsaa rigtig taabe-
ligen at rende efter saadan en halvgam-
mel Kvind." JPJ'ac.I.^?^. „Jeg har noget
til Børnene .

." — „De tænker ogsaa altid

paa andre," sagde Frøken Roed. Bang.L.
204. Jeg hader Tragedie. I kæler s'gu
ogsaa altid for det sørgelige. JMagnus.VA.
128. han kommer da ogsaa altid galt af
sted!

j
han skal ogsaa have sin næse i

alting I
i II (jf. u. bet. 3.2^ i forb. det er og-

saa (osv.). Det er ogsaa dumt, at Jette
ikke gik med. CBernh.NF.III.21. Det er
ogsaa den fjantede Forstkandidat! Hver
Gang han kommer, saa skal Stuen sættes
paa Loftet. Bøgh.III.5. Jeg siger, gid det
var mig selv, der skulde have Bryllup.
Det er ogsaa underligt, det kan være saa

svært at blive gitt.Esm.II.48. det er da
ogsaa mærkeligt, at hun ikke kommer

\

det er ogsaa for galt 1 ! det er ogsaa pok-
kers, at han aldrig kan holde sig i skin-
det 1

i II
i (forb. m.) eder olgn. saa skulde

da ogsaa pokker staa i det (fanden tage
dig olgn.)\

\
ell. (ellipt.) saa skulde da og-

saa — I
i
eftersat selve eden: Herregud og-

saa, at han ikke 'kom. JPJac.lI.223. Den
10 unde ogsaa. ErlKrist.K.45. fanden ogsaa,

at han ikke kan se sig for!
i jf.: Clara

slider i Pindene (o: strikkepindene); og ud-
støder omsider et irriteret Aa-rr, da osse!
Wied.TK.74. || i spørgende ell. ønskende sætn.,

især udtrykkende misfornøjelse, beklagelse,

ængstelse olgn. (jf. I. heller 2.i). *Hvi har
hun ogsaa sine Klæder paa? . . |

thi stø-

der jeg
I
Min Dolk i hendes Bryst, saa

blodiggiøres
|
Det Tøi. Oehl.A.323. er det

20 ogsaa nu Tid at komme med Kattemusik,
naar du seer, vi er bedrøvede ? Jw^r.Z/jB.L

27. Hvor har jeg ogsaa havt mine Tan-
ker? CBernh.NF.II.266. Maatte han nu og-
saa kun træffe det rigtige Øieblik. MO.
„saa gav jeg ham en lussing" — „ja, hvor-
for gjorde du ogsaa det?"

i
gid han og-

saa vilde lade være med det!
j
undertiden

indledet m. men, se V. men 4.2 slutn. \\ i

forb. m. nægtelse. Intet uden den fasteste
30 Tillid til Deres Retskaffenhed, kunde og-

saa have faaet mig til at handle saaledes.
PAHeib.Sk.III.95. Hendes Stemme . . syn-
tes, ligesom den Folkevise, hun sang, at

komme fra Sjælens inderste Dyb. Intet
Instrument er vel ogsaa bedre skikket til

at ledsage en sjælfuld Stemme end Gui-
tarren. Hauch.111.63. Hvilket besynder-
ligt Paafund er ikke ogsaa et Ægteskab.
Kierk.VI.63.

40 oh, interj. se II. o.

I. oha, interj. {hty., nt. oha; jf. hoa samt
II. ho 4; nu næppe i rigsspr.) brugt som
tilraab til heste for at berolige ell.

standse dem. Moth.^013. Oha! Sædvan-
ligen Oal eller Hoa! (Med Tonen paa før-

ste Stavelse).7;S0.J7.05.
II. oha, inte7j. „Tonen paa Første." F/SO.

IV.03. (^aaha. smst. jf.Feilb.III.1189b^*).

{jf. aha (1) samt ah (1) ; nu næppe i rigs-

50 spr.) som gengivelse af skrig, klynken,
klage olgn. Moth.^013. JHSmid'th.Ords.
97. i udvidet form: 0-haha. smst.

ohej, interj. se ohoj.
I. Ohm, en. [o-m] flt. d. s. (fra ty. ohm

(fra 1881 som officiel betegnelse), efter den
ty. fysiker Ohm (1787-1854)) enhed ved
maaling af elektrisk modstand. Meyer.^

(1884).36. MKnudsen.Fysik.(1923).390.
II. Ohm, en. se I. Om.

60 III. Ohm, en. se II. Om.
oho, interj. [o^ho']{glda.d. s. (Brandt.RD.

1.56), ty. eng. oho, jf. lat. ohe ; sml. II. oha,

ohoj samt aahaa, hoho (u. II. hoj) 1) (jf.
II. ho 1; ww næppe br.) som udtr. for sorg
ell. klage. Moth.Ol. 2) som udtr. for glæde,
overraskelse. „Torben Oxe i en Gallie
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der

er ikke nær saa farlig, som Torben Oxe
i Kong Carls Naade, og gift med en af-

takket Frille. Jeg har overalt et fordømt
Regnskab, som jeg nok gad prøvet paa,

at slippe for." — „O hol Du og Din Herre
slaaes om, hvo af Jer, der skal komme
sidst til Gallien." 5aws. 77. i50. oho! det
er allerede TioklJBaden.FrO.352. Ohol
Jeg begynder at forstaae dig . . det er
meget godt udtænkt. CKMolh.Amh.115. 3) lo

i forh. ohoj, oho, se ohoj 2. ohoJ, interj.

[o'h(oi()] (ofte skrevet ohøj, ogs. aahøj. —
1. hr. ohej [o'haK*)]^ (ligesom sv. ohoj vistnok

fra eng. ohoy (sideform til ahoy, se ahoj j,

jf. ty. ohi; sml. hoj (1) samt IV. hej (1 ; spec.

1039^'),ll.h&\løi,ho\\R; især ^) \)raah,
er hruges, naar man vil praje et skih

olgn. han stod paa Brinken ved Humle-
bæk og saa Søen og Omridsene af Orlogs-
skibet. „Ohoj I" Hans Raab blev besvaret, 20

og snart gled Baaden ud imod Skibet.
Goldschm.YII.282. Udkig ohQ\\ Scheller.

MarO. Skib ohøj! smsf. 2) raab, som (re-

gelmæssigt gentaget) anvendes ved haardt[ar hej de, der udføres i takt (ofte i forh. m.
lign. udtr.). Solo; *„Saa gik vi til Ostin-
dien."

I

— Kor: „Ohej, oh ol'*Bøgh.DJI.4.
Nu gav de sig til at synge åh øj derhenne,
mens de halede sejlet neå.NMøll.E.71.
Karlene kastede Pæle i Baaden med Hej 30

og Ohøl Kirk.F.225. jf.hiY ohoj u.lll.

hive 1.2 slutn.: *Den (0: en gærdesmutte)
pifter jo, at Toget gaarl | Stig ind I Vi
holder ej før Vaarl

| Det lille Liv som
Lok'motiv

| har spændt sig for—|.Ohøj,
Ohiv\ jyJens.Aa.6.
ok, interj. [co^] (ogs. ork [(nr^] — sj. och.

Schand.UM.93). {ænyd. och (Kalk.V.762);

jf. aak samt nt. och (sideform til ach, se

ak;
II

dagl.) 1) (jf. ak 1 og 4, spec. sp.380^) 40

som udtr. for forskellige (ofte ubestemmelige)

[
sindsstemninger, især vemod, mismod,
medynk olgn. (ofte ledsaget af suk, hoved-
rysten olgn.). Ok Herregud, hvor var hun
alligevel ung og uskyldig dengang! Fr
Poulsen. L. 11 3. 'Bogfinkens kønne lille

Rede!
I
Blæst ned fra Grene -Tvejen . .

|

lå den her på Vejen.
|
Ok, stakkels Fugl!

Børd.Fugleviser.(1924).13. „Jeg vil ikke
høre noget (om giftermaal med E.). Der 50

kan vel komme en anden." — „Ork, min
Pige, de rige hænger ikke paa Træerne."
Buchh.GT.60. udtrykkende skræk, angst:
Mutter, Mutter, han (o: kongen) kommer,
ork jeg tror, jeg falder i Svime. JOfic/i.

E:E.72.
II (ff.

bet. 2 samt HI. ja 4.4, ak 4
slutn.) i forh. ok ja (ok ja, ok ja), jeg
har slidt altfor meget i min Tid. Och —
ja, och ja, Magnus, Livet er en Kamp.
Schand.UM.93. Livets Timer rinder ..60
ork ja, ja, ja! Livets Timer rin-der! TTiee?.

Silhuetter.(1891).212. Trangen til at spore
(havde) drevet dem (0: de gamle mænd)
ud . . „Ok ja da. Gud i Dovheden," sagde
en af dem . . „Nu er hun leveret." Børd.
M.41. jf.: „Ok ja, frøken F., bare det

kunde la sig gøre." . . „De må ikke sige
ok ja, det lyder så plat. De skal sige
ak la, eller O ja." Hjortø. Æ.44. \\ i ud-
raab, der betegner forbavselse, skuffelse
olgn. Præstens Skridt lød . . paa Trappens
Sten . . „Ork Herregud, er det Præsten?" .

.

sagde (den syges) Svigerdatter. PEBenzon.
SÉ.263. Men ork Du glade Verden, sik-

ken et Sjov de kan gjørel Kandarius.LP.
37. „jeg har en stor overraskelse til dig."
— „naa, hvad er saa det?" — „N. N. er
kommet til byen." — „ok, ikke andet; det
vidste jeg godt i forvejen"

i 2) (især i svar
ell. forsikringer og ofte ledsaget af en haan-
lig ell. afværgende gestus) som udtr. for, at

man finder noget selvfølgeligt, indly-
sende, utvivlsomt; ih! de antaster frede-
lige Rejsende og spørger, hvor de skal
bo. Paa det eller det Missionshotel, siger
saa den ankomne. Ork, siger Shanghajeren,
dér er propfyldt, dér kan De slet ikke
komme ind, kom De hellere med hjem
til mit MissionshoiQl.BerlTid.^^1^932.Aft.

3.sp.4.
II

især (forstærkende) i forh. m. svar-
ord: ok ja (jf. bet. 1 samt ak 4 slutn.).

„Kunde De finde Parisertonen?" — „Ja,
ork ja, jeg havde mange gode franske
Yenner.'' GadsMag. 1932. 99. „Jamen De
maa virkelig spise! Hvad skal De ellers

ha' til at staa imod med?" — „Ok jo,
min gode Hansen; jeg er en standhaftig
Tinsoldat!" Wied. Z7.40^. ok nej (jf. ak sp.

380^^ o sp.300^''). Ork nej, ork nej! Han
har saa sandelig andre Ting i sit Ho'de?
Wied.Thum.34. (rørhønsene) stikker af med
smaa Svinkeærinder ud til Siderne, men
ser ikke til den Kant, hvor jeg er — det
er saamænd ikke min Skyld, de gaar de-
res Vej, ok ne\\ AchtonFriis.DØ.1.172. nu
er Herskaberne inte som da vi levede.
Ork, Gud, neUFritzJUrg.nr.78.
Oker, en. se Okker.
Ok(k)ariiia, en. [coka-, oka'rrna] (ogs.

Ok(k)arine,Ok(k)arinoj.&esf./'.-eii[-'ri-|na'on]

flt. -er [-'rrina'ar] {fra ital. ocarina, dim. af
oca, gaas; jf. Lergøg, Lerhane, Nattergal
2.2) cT lille, lerfløjte af form som et æg
ell. en fuglekrop og forsynet med mundstykke.
KNyrop.OL.IILl48. (han havde) en Oka-
rine i Lommen. Bregend. FT. 12 6. spille

Eaa O carino. AHenriques.GA.256. Mund-
armonikaen bræger Bas til en Occarino.
OBung.(DanmHVC.lU). jf.: O c ar in a-
^\o\e.(hogtitel.l881).
Okkasion, en. [cnka-, oka'Jo'w] fit. -er.

{ty. okkasion, fr. occasion ; af lat. occasio

;

Cø, wws/.) anledning; lejlighed; tilfælde.
Naar mand kom og besøgte Folk i gamle
Dage ved saadan Occasion (o: barselstue)^

blev mand saa tractered at mand maatte
lade sig bære Hiem. Holb.Bar8.IV.5. Man
ønsker, saasnart som mueligt er, Occasion
og Leylighed til at tiene dem iglen udi
lige Tilfælde. sa.Ligbeg.4sc. Cabinet-Skil-

drer N. N. er sindet . . formedelst indfal-

dende Occasion, at sælge sit iboende Huus.

XV. Rentrykt »Vi 1834 25



387 okkasionel okkupere

AdrMel762.8p.l3. Meyer.^ okkasionel,
adj. [(oka-, okajo'næl'j (fra fr. occasionnel,

jf. lat. occasionaliter; til Okkasion; O ell.

med.) lejlighedsvis forekommende; tilfæl-
dig. LTid.l?44.448. Primon.Lexicon.(1807).
187. SaUXVIII.429. f Okkasions-
sester, en. {jf. fr. udtr. som meuble d'oc-

cassion, møbel, købt billigt ved „lejligheds-

køb'') skøge. Rostgaard.Lex.03b.
Okker, en ell. (nu næppe br.) et (vAph.

Nath.VI.4. VSO.). [^mq^r] (tidligere ogs.Oker,

EPont.Atla8.I.461. Thurah.B.88. Brunnich.
M.3o. Winth.VII.284. Ocher. Adr.^'hl762.

sp.9. vAph.Nath.VI.4. m. lat. form: Ochra.

EPont.Atlas.I.461). ilt. (om forskellige arter;

si.) -e (vAph.Nath.VI.4). {ænyd. oger, ocker-

(se Okkergel^,^ ty. ocker, fr. ocre; fra lat.

ochra, af gr. ochra, egl. fem. af adj. ochros,

bleg, gul; jf. okret, Okring; fagl, især mi-
neral, ell. mal.) jordagtigt ell. pulverfor-
met forvitringsprodukt (ilte) af jærn
(jf. Jærnokkerj ell. andre metaller (jf.

Bly-, Kobber-, Kobolt-, Nikkel-, Zinkokker
osv.), der navnlig finder anvendelse som rød
ell. gul malerfarve. Moth.07. Ved Strand-
Bye-Gaarden findes en lys Oker. Thurah.
B.88. 100 Foustagier Ocher. Adr.^^M762.
sp.9. I Vandet eller Luften ruster (jærn)
til en gul og rødagtig Oker. Briinnich.M.
35. Uss.AlmGeollS. jf. Okkersten: Me-
gen Pris sattes der paa en smuk Ansigts-
farve, som man søgte at opnaa ved at

pleje Huden med Okker, der blev taget fra

Vældene paa Øen.JVJens.Br.l69. brun,
§ul, gulbrun, rød okker (jf. okker-
run osv.), om forsk, malerfarver. vAph.

Nath.yi.5f. YSO. SaUXVIII.430. Ok-
ker-, i ssgr. (fagl., især mal.) fx. (for-

uden de ndf. anførte): okker-agtig, -art,

-holdig, -kalket, -malet, -brnn, adj.
||

som subst. Pløiejordens blege Okker-
brunt og Lilla (vekslede) med Vintersæ-
dens friske Grønt. Gjel.BS. 1. 8. -farve,
en. (jf. -brun, -gul, -rød^ farve, fremstillet

af okker; især: gulbrun farve. vAph.Nath.
Vl.7. Væggenes gule Okkerfarve var .

.

falden af, saa den raa Kalk grmeåe.Schand.
AE.131. -farvet, adj. som har okkerfarve;
især: gulbrun. Drachm.YD.124. lave, ok-
kerfarvede ll\ise.Pont.GA.l. Sivene .. er
klart grønne, okkerfarvede, orangegule
og Tøae.AchtonFriis.JL.II.lll. f -ffel,
subst. (et. VSO.). (-gæl. Moth.^013). {ænyd.
d. s.; jf. ty. t ochrageel, holl. okergeel; sml.
Bjerggel og gul sp. 322*^) gul okker; okker-
gult. Himmelblaa, Fyrrød og Okkergel ere
(forfatterens) 3 Roveå-FsLTver. LTid.1741.
709. smst.1742.180. JBaden.Gram.37. VSO.
-gal, adj. (jf. -gel) gul som okker ell. ma-
let med gul okkerfarve. VSO. (møllegaar-
dens) okkergule Længer. Baud.H.146.

\\ som
subsi, -gul: VSO.(u. Okker 1). -gult: MO.
-jord, en. (nu næppe br.) okkerholdig jord-
art, en Nar, der ikke kunde kjende Guld
og Okkerjord fra hinanden. PAReib.TJS.il.
Hallager.163. f -nod, en. {fra holl. ok-

kernoot, ældre nokernot, hvis 1. led er fr.

noyer, valnøddetræ, mlat. nucarius (af lat.

nux, se L Nødj) valnød. P/lug.DP. 851.
-rod, adj. rød som okker ell. malet med rød
okkerfarve. HCAnd.IX.279. *okkerrøde
Mure. SMich.B.66. -siten, en. (l.br.) jf.
ovf. sp.387^^: ^(rødhuderne, som vender til-

bage til prærien) har raget Kinden og Ha-
gen,

I
De har malt sig med Okkersten;

|
En

10 Bøffelhud slubrer om Bagen
| Og „Moc-

casins" om deres Ben. Drachm.lV.265. f
-art, en. {efter fr. ocre; jf. ty. ockererbse;

af gr. 6chros, en art bælgfrugt) 2f plante

af ærtefamilien m. mørkt okkerfarvede frug-
ter; Lathyrus ochrusD.C. vAph.Nath.VI.7.
VSO.
okkalt, adj. [(o'kul'd?, o-] {fra lat. occul-

tus, perf. part. af occulere, skjule; O ell.

fagl.) hemmelig; skjult. Occult Blødning':
20 en ikke makroskopisk paaviselig Blødning

f. Eks. fra T&rmen. KliniskOrdbog. (1921).
168.

II
især om hvad der menes at bero paa

skjulte, hemmelige, overnaturlige evners ell.

magters virksomhed ell. henhører under de
„hemmelige videnskaber" (se u. hemmelig
2.1^; magisk, alle følgende Afhandlinger
have mere og mere vidnet mod okkulte
Kræfters Forekomst.A IfrLehm. Overtro.III.
(1894). 167. occulte Yiåensksib er. Meyer.

30 Kabbala, Alkemi og anden okkult Lær-
åom.NMøll. VLitt.III.661. Okkultisme,
en. [cokul'tisma, okul-] {ty. okkultismus, fr.

occultisme; til okkult; CP ell. fagl.) lære
om ell. udøvelse af hemmelige, okkulte vi-
denskaber. AlfrLehm. Overtro.III.(1894).4.
Brandes.F.276. Okknltist, en. [cokul-

'tiscZ, okul-] flt. -er. fO ell. fagl.) tilhænger
af okkultisme. Okkultisten. (tidsskrifttitel.

1916). Brandes.F.276.
40 okkupation, en. [cnku-, okupa'Jo-'w]

flt. -er. vbs. til okkupere. 1) til okkupere 1.

1.1) (især ^) til okkupere I.2: midlerti-
dig militær besættelse af et landomraade
olgn., der tilhører en anden stat. Primon.
Lexicon.(1807). 187. De vide, at vi for
nogle Aar siden i Holsten havde øster-

rigsk Okkupation. Goldschm.VI.341. Mil
Conv.VI.194.

II
hertil ssgr. som Okkupations-

armé (S&B.), -hær, -korps (MilConv.VI.195),
50 -tropper. 1.2) (til okkupere I.3; jur. ell. polit.)

en stats erhvervelse af højhedsretten
over et omraade, der i folkeretlig hen-
seende er ingenmandsland. SaVXVIII.
430. Berlin.G.9. 2) (nu næppe br.) til okku-
pere 2: det, hvoraf man er optaget, hvor-
med man er beskæftiget; beskæftigelse.
ved min Stands Forandring (har jeg ikke)

forladt mine sædvanlige Occupationer.
Holb.Ep.V.l. Hans meeste Occupationer

60 bestoede snart i at giøre et got stykke
Vey til Hest, at læse udi Curtio eller giøre
Planer af Fortinca.tioner. LTid.1727. 203.
Cit. 1 791. (ADJørg. GZ. 134). Meyer, ok-
kupere, V. [(oku-, oku'pe-'ra] -ede ell. (nu
sj.) -te (jf.JBaden.FrO. Aarestr.SS.V.250).
vbs. (1. br.) -ing ell. Okkupation (s. d.). {ty.
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okkupieren, fr. occuper; fra Ztt<. occupare,
tage i besiddelse) 1) tage i besiddelse. I.l)

i al alm. (vist kun som spøg., videre anv. af
bet. 1.2-8). L. (havde) okkuperet de to Tre-
diedele (af sofaen) og overladt Resten
til A. CMøll.PF.5. Han har slaaet Kupe-
bordet op uden at spørge mig — han
okkuperer det helt med . . illustrerede

Blade. Jørg.Danimarca.(1921 ).31. 1.2) (især

i^) tage i (midlertidig) militær be- i'o

siddeise; besætte med tropper. Primon.
Lexicon.(1807).187. det første Blod var
rundet i Madrids Gader . . Spanien var
occuperet; men nu skulde det ogsaa ero-
hres.Blich.(1920).XIIL61.MilConv.VL194.
det 1ste Posen'ske Infanteriregiment, der
for en halv Time siden har okkuperet
Byen.Reumert.Ben stærkeste Magt.(1916).61.

1.3) (jur. ell. polit.) tage et omraade, der

i folkeretlig henseende er ingenmandsland, i 20

varig besiddelse, ved effektiv udøvelse af
suveræniteten (oprettelse af politimyndighed
osv.). Sal?XVIIL431. Berlin.Q.2i. 2) (nu
næppe br.) lægge beslag paa en persons tid

og arbejdskraft; beskæftige; optage, (især

i forb.yære okkuperet (med noget)j.
Raadet holt det ubilligt, at saadan viis

Mand skulde occuperes med saadane slette

Forretninger, og grave sit store Pund ned
i Jorden. Holb.Kandst.lII.2. det var ikke 30

de Skotske Sager, som da alleene occu-
perede Dronningen. sa.Heltind. 1.79. jeg
er occuperet, vigtige Forretninger hindre
mig, kom igien.Witvet.D.8. Iirz.III.144.

JakKnu.GS.6.
okret, adj. ['(ograf] {til Okker; jf. Ok-

ring) 1) (nu næppe br.) som minder om
okker; okkeragtig, en ochred, guulagtig
Duksteen (o: tuf), som er dannet enten ved
Nedslag, eller ved Bundsats. vApLNath. 40

VL6. 2) O malet med okkerfarve ell.

kalket med kalk(vand), der indeholder
okker, (kroens) gule, nystrøgne Bindings-
værksmur med de sorte Stolper i den
okrede Yæg.Aakj.GK.127. Hiortø.HR.l.
Okring, en. ['(ngreix] {til Okker; jf. ok-
ret (2); l.br) kalkpuds, der indeholder
okker, (gavlen) er gul og lav, og et tre-

kantet spor af en endnu lavere gavl skin-
ner igennem okringen. Hjortø.Sj.31. 50

oks-ag^tlg, adj. se okseagtig.
Okse, en. ['(ogsa] flt. -r (allr. vAph.

(1759). jf.VSO. MO.) ell. (nu kun poet.,

arkais.) øksne ['øgsna] Høysg.AO.51. (Eætr
Bel. Vai722. 6. Mrz. D. II. 128. IMos. 32.

5

(Chr.VI: øxen; 1931: Okser;. DanmBig
Hist. 11.580. Børd.JH.1.215) ell. (nu kun
dial.) øksen ["øgs(8)n] (Matth.22.4(1907:
Okser;. Holb.Ep.II.149. Falst.Ovid.71.98.

EPont. Atlas. 1. 597. Bagqes. Gieng. Till. 10. 60

Feilb.) ell. f øksner (LTid.1728.590). {æda.
oxæ, uxæ (flt. øxen, yxsæn, øgsnæ ofl.

DGL.II.482. oxæ.Ax¥.;, oldn.nxi, ox[(flt.
yxn, øxn;,_ tg. ochs(e), eng. ox, got. aiihsa,

sanskr. uksan-; grundbet. omstridt)

1) pattedyr (drøvtygger) af familien Bo-

Okse

vidæ. 1.1) (nu især CP, foræld., jf. dog Feilb.)
om det gildede handyr af arten Bos taurus,
tamoksen; stud. (ofte vanskelig at skelne

fra bet.\.(2-)s). Næst Hestene ere Danske
Øxen og Køer en god deel af Landets
Riigdom. EPont.Atlas.1.597. ved Gildnin-
gen, hvorefter (tyren) kaldes Stud, Oxe,
forstyrrer man miden til (dens) fusende
Bevægelser. vAph.Nath.VI. 410. en Flok
Øxne. Ing.EM.lIl.78. Man skelner . . mel-
lem Huder af Okser, Tyre, Køer og Kvier.
SaVXI.817.

II
(især i flt.) m. h. t. den tid-

ligere alm. brug af stude som trækdyr. Spa-
nierne agtede saa lidet (Mexicos) Indbyg-

fere . . at de dreve dem som Øxen, og
ugge Hovederne af dem, som af Mattig-

hed ikke kunde holde Arbeidet ved lige.

Holb.Hh.I.550(jf. I. Oksedriver;. Øxen og
Kiør . . bruges til Arbejde og at spende
for Yogne. LTid.1732.40. *Øxnene trække
Den tunge Plov I Over sorten Dække. Oehl.
L.I.26. *Lad Oksen bindes ved Husmands
Plov,

I
Jeg priser den vildene Hjort i Skov.

PMøll.1.93. Bonden . . slæber med Oxer
de løse Steen dærhen (o: hvor gærdet skal
være). Bogan.lI.130.

|| (jf. sp. 391'°"^^' samt
Græsokse ; især i flt.) m. h. t. dyrets anven-
delse som slagte-(og offer-)kvæg og den tidli-

gere (især i Jylland) almindelige opdrætning
af og handel med stude, jeg haver beredt mit
Maaltid, mine Øxen (1907: Okser; og det
fede Qvæg er slsigtet. Matth.22.4. ingen
Tydsk eller Udlændisk maatte kiøbe Øxen
her i hsLndet. Holb.DH.lI.W. de Øxne,
som drives fra Jylland igiennem det Preus-
siske Gebeth til Holland. ExtrBeV1^1722.6.
(ægypterne) baade spise og ofre . . Øxne

;

men Køerne spare de formedelst Ynglen.
Basth.FM.71. Fra Ribe er bevaret flere

Toldregnskaber fra Begyndelsen af 16. Aar-
hundrede, og de viser, at Øksne udførtes
i et stort og stigende T2il. KrErsl.(Danm
RigHist.II.580). || i forb.som etparøksne.
En ond Kvinde er som et Par Øxne (Chr.

VI: øxen;, der drage ulige i et Åag.Sir.
26.8. Og hans Kvæg var 7000 Faar og
3000 Kameler og 500 Par Øxne (Chr.VI:
øxen; 1931: 500 Spand Okser). Job.l. 3.

Bagges. Gieng. Till.10. || talem. (se ogs. u. I.

Fure i;. binde munden paa den okse,
der tærsker, se w. binde 1.2. eet jom-
fruhaar trækker mere end ti par
øksne, se Jomfruhaar 1. (nu næppe br.:)

pløie med Andres Øxne (o: pløje med
en andens kalv, se Kalv sp.1128^''). VSO.IV.
054.297. jf.Mau.7305. 1.2) {jf.Oksemige,
oksen sam< bet.S; alm.ino.; nu næppe br.)

om det ikke gildede handyr; tyr. jf. Bøffel-
okse 2. saaledes vel i udtr.som: (han tog)

Køer fyrretyve, og Øxen ti (1931: 10
Tyre). lMos.32. 15. *At det Krigs-Guden
var, man skulde have soeret

|
Thi som en

voxen Tyr og Oxe man ham SR^e.Holb.
Paars. 95. *En arrig Oxe eller Tyr |

Er
et ubændigt, voldsomt Dyr. Abc.l2. tage

oksen (alm.: tyren; ved hornene, se Horn
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sp.459^^.
II

i videre anv., om andre handyr,

se fx. Elgokse. 1.3) (især fagl, fx. zool,

slagt., kog., og ofte i tilfælde, der ogsaa kan
henføres til bet. l.i(-2); sml. Fæ 1, Høved 1,

Kreatur 4, I. Kvæg 1, III. Nød 1) uden
hensyn til køn (ell. alder) om (en af de

tamme varieteter af) arten Bos taurus ell.

individ heraf; ogs. (zool.) om (individ af)

slægten Bos ell familien Bovidæ (jf.ssgr. som
Bisam-, Bison-, Bøffel-, Grynte-, Kæmpe-,
Moskus-, Urokse;. Du skal ikke begiere

din Næstes . . Oxe eller hans Asen. 2Mos.
20.17. OFMiill.ZoolPr.6. *krumhornede
Oxer i Kløvermarkerne v&ndre.Hauch.Lyr.
174. Kvæget eller Oxen hører til en af

de mest udbredte Pattedyrslægter. MøUH.
III.651. Const.Kogeb.^(1920).363. jf. Tam-
okse: Vor tamme Oxe har i Fortiden
været repræsenteret af 3 nu uddøde For-
mer. Zoofcaw. I. i66. DanmFauna.V.190.

\\

talem. puste sig op til en okse, se Frø sp.

133^°. aldrig er saa stor en okse, som jo

har været kalv tilforn, se I. Kalv l.i. kul-

let okse vil først til at stange, se I. kullet

3.2. jf. bet. 2: man kan ikke forlange mere
af en okse end et brøl, se Brøl l.i.

Ij
(sj.)

n andre dyr, se fx. Havokse, Muldokse.

2) (jf Bøffel 2, Fæ 3, Høved 2, Ko 3,

Stud samt oksedumj billedl. ell. i sammen-
ligninger, om grov, ubehøvlet ell. dum
(mands)person. *Den, som tilbetler sig

en Titul og en Rang, |
Og er en Kokke-

Dreng, en Oxe mangen gSLng.Helt.Poet.168.

Hvad siger du grove Oxe? er min Søn
en ^2ir? Eolb.Jean.1.5. Da nemlig disse

to jydske Oxer (o: to danske grever) havde
gnavet Kjødet af deres fiirbenede Lands-
mænd, kastede de til Maals efter mig med
Knoklerne. 5Zic/i.fi950;.XIX 8. hvo be-

tvivler at Hr. Friberg er Oxen i den dan-
ske Journalistik, — Oxe i Forstand, Oxe
i Manerer, Oxe i Cot^ms. Heib.Intel.1.228.

Feilb. han er dum som en okse
i

3) (astr., nu næppe br.) om himmeltegnet
tyren. LTid.l722.Nr.8.8.
Okse-, i ssgr. (undertiden ogs. (nu ikke i

rigsspr.) Oksen-, se u. Okse-driv, I. -driver,

-pranger, -stald, -øje; jf. ogs. Feilb. samt
stednavne som Oksen-balle, -bjerg, -vad,

-vej, -øer. Stedn.L21. Oks-, se Okshøvl
samt u. okse-agtig, II. -hoved, -kød^. især

til Okse 1 (sml. Øksen-, Øksne-^ ||
ssgr.'ne

opfattes nu i alm. som hørende til Okse 1.8

(og bruges ofte (kog. ell. slagt.) i stedet for
tilsvarende ssgr. m. Ko-, se Ko sp.954^^),
men har vistnok tidligere (da studeopdrætnin-
jen spillede en større rolle) hørt til Okse l.i

I
foruden de paa alfabetisk plads anførte

an nævnes: Okse-art, -blod, -blære, -brøl,

-fedt, -filet, -gumme (se 1. Gumme 1), -kal-
lun, -karbonade, -klov, -krop, -kølle, -lever,
-lunge, -marked, -marv, -mave, -møg, -mør-
brad, -nyre(steg), -rumpe, -ryg, -slægt,
-spalt, -talg, -tælle, -»stig, adj. (f oks-).

(1. br.) 1) til Okse 1. VSO. Dyret hånd
har under sig, seer gandske oxagtigt

ud. Klevenf.(KSelskSkr.VI.35). 2) [2] grov;
plump; stupid. VSO. Musikanterne . . mødte
man med den største Mistænksomhed, okse-
agtigt tilbageholdent. jyJews.J.i^. -anti-
lope, en. (jf. Kosintilo]^e; zool.) ældre be-

tegnelse for en del af de svære antilopeformer
(der henregnedes til okserne, Bovinae). SaU
XVIII.432. -ben, et. O/. Koben 1; især

kog. ell. slagt.). vAph.(1759). MO. -be-
lo slag;, et. (jf.Beslag 1.2 slutn.; fagl) jærn-

beslag til beskyttelse af en okses klove. Vi-

borg. Beslaglæren. (1837). 145. Grunth. Besl.

191. -bremse, en. (jf. Hud-, Ko-, Kvæg-
bremse samt Okse -klæg, -verne; zool)

bremse, hvis larver lever i oksens hud, Hypo-
derma bovis. Bergs.MS.I1.309. Frem.DN.
581. -bryst, et. (jf. Bryst 4; slagt, ell

kog.). Euusm.(1793).105. et Stykke røget
Oxebryst. Hauch. VI. 105. FrkJ. Kogeb. 82.

20 i flt.: Hamborger Oxebryster, samt Vest-
phsdskePølseT.Adr.^ysl762.sp.l4(jf.u.'køå).
-byld, en. (vet.) knude i okses hud, dannet

af oksebremsens larve; verne. Bergs. MS.^ I.

560. -bændelorm, en. (jf. -tinte; zool)
bændelormen Tænia mediocanellata, hvis tinte

lever i oksens kød. Panum.355. -dans, en.

se -kov. -driv, en. f-driver. CGRafn.Flora.
11.54. Oksen -driver. Viborg.PI (1793). 43.
Hornemann. OP. »J. 223. JTusch. 183 (Fyn).

30 AxLange.FP.70. jf.DF.I.71samt ndf.l35ff.).

flt. -er. {ænyd. oxendriff ; sml.jy. åwsendriw-
ling(er). Primula vulgaris Huds. (JTusch.

328), ænyd. oxendrøfvel (som synonym til

oxendriff^, jy. owsdrebbel, Orchis maculata
(JTusch.322) samt II. Kodriv(er)

||
formen

-driver er muligvis flt.-formen, der (under
paavirkn. af I. -driver) er blevet opfattet

som ent.; jf.: Oxedriv . . Kaldes Planten
fladkravet Vaarlyst, fordi Qvæget, naar

40 den blomstrer, kommer ud paa Græs.
JHSmidth.Ords.106. \\ dial) 2( kodriver, Pri-
mula; især om fladkravet kodriver, P. elatior

Hill, og hulkravet kodriver, P. veris L. em.
Huds., sjældnere om storblomstret kodriver,

P. vulgaris Huds. (JTusch.183). Moth.07.
Oeder.NB.219. Viborg.Pl(1793).43. der var
Anemoner, Kodriver og Oxedriver. HO
And.V1.145. JTusch.183. I. -driver, en.

(-^ Oksen-. Holb.DH.11.79). (jf. Ko-, Kvæg-,
50 Studedriver samt Driver 1.3; nu sj.). trevne

Oxedrivere og Hesteprangere spærrede
Yeien.Ing.EM.III.78. VSO. AarbSorø.1913.
28. jf.: han slog Philisterne, 600 Mænd,
med en Oxedriverstav (Chr.VI: oxe-
stav^. Dom.3.31. II. -driver, en. se -driv.

-dnm, adj. (jf. hestedum; I br.). i ord-

spil: *Vi havde været meer end oxedum-
me,

I
Hvis i en Hungersnød vi havde skilt

os
I
Ved tusind Oxer. PalM.VI.15. -for-

60 stand, en. (j/. Hesteforstandj 1) (nu Ibr.)

forstand paa stude(handel). VSO. 2) [2] (jf.
-dum, -hoved 2; nu næppe br.) sløv, ind-

skrænket forstand. VSO. -fryd, en. (nu
næppe br.) ^ om forsk, slægter af de ærte-

blomstrede: 1) glatbælg, Orobus L. Viborg.

Pl.(1793).146. 2) fladbælg, Lathyrus L.
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JHSmidth.Ords.106. -frø, en. {efter eng.

bullfrog; zool.) betegnelse for forsk, store

(især amerikanske) frøarter, hvis kvækken kan
minde om en okses brøl. Brehm. Krybd. 188.

Om Aftenen var her (o: i Singapore) godt,
naar Oksefrøen gav Brøl af sig. JVJens.

SN.32. BøvP.II.449. Brehm. DL.^ 112.24.
-gjalde, en. (æda. oxæ gallæ (Harp.Kr.
321)) oksens galde, tidligere alm. anv. som
lægemiddel samt ved farvning olgn. CVarg. lo

Farve-Bog.(1773).24. Apot.(1791).85. Vare
L.^715. -g;nn, en. se Gnu. -haar, et. (jf.
Kohaar; nu sj.). Holb.Berg.246. Oxehaar
. . til Fyld i Stole etc. vAph.(1759). -hak,
et. (prov.) hakket oksekød. Modersmaalet.^^h
1933.7.sp.l. -hakker, en. (jf. -væverj \
afrikansk spurvefugl af slægten Buphaga,
der lever af at pille insekter, larver olgn.

af store pattedyr. Brehm.FL.264. BøvP.lI.
362. -hale, en. (jf. Kohale 1; især kog. 20

ell. slagt.). S&B. || ofte i ssg. Oksehale-
suppe. En god stærk Suppe— Oxehale-
eller Skildpaddesuppe. jSc^ancl.SjB.iT'^. Frk
J.Kogeb.99. -handel, en. (nu l.br.) handel
med stude, den Jydske Oxe-Handels For-
fald. OeconJourn.1757.407. VSO. -hand-
ler, en. (nu 1. br.) studepranger. vAph.
(1759). VSO. MO. -hjerte, et. spec. i

uegl. anv.; især: 1) (jf. I. Hjerte 5.6, Hjerte-
musling; zool., nu næppe br.) om ((forste- 30

nede) skaller af) hjerteformede muslinger,
spec. af arten Chama cor. LTid.1760.198.
Cuvier.Dyrhist.il.68. 2) (med.) om (men-
neske)hjerte, der p. gr. af sygdom har antaget
unormalt store dimensioner. KliniskOrdbog.
(1921).55. SaUXI.550. -hold, et. 07- Fæ-,
Ko-, Kvæghold; nu næppe br.) det at (ell.

betingelser for at kunne) holde okser (stude).

En Gaard med gode Marker og fordeel-
agtigt Oxehold. VSO. -horn , et. {glda. 40

oxæ horn (Mand.159); jf. Kohorn 1) Funke.
(1801). 1. 630. nu især herald.: en Hjelm
med to forgyldte Oxehorn. Ing.EM.II.202.
HenryPet.AdeligeSigiller.(1897).64. I. -ho-
ved, et. 1) i egl. bet. Oksehoved kan an-
vendes til Suppe og Ragout. ISuhr.Mad}^
(1923).75. man finder jævnlig (som vand-
mærke) Billedet af et Oksehoved, som er Pa-
pirmagernes IjdiVsmddT^Q.BibliotH.^1.414.

\\

spec. (herald.) om afbildning af et saadant 50

som vaabenmærke. LTid.1725.273. Ing.VS.
III.38. PBGrandjean.Heraldik.(1919).131.
2) [2] (jf. -dum, -forstand 2, -pande (2);
nedsæt, nu næppe br.) dels som betegnelse

for en daarlig, ringe forstand: at troe, at

Publicum ønsker sig fritaget for et Værk,
der har henved tusinde Subscribenter, det
kan ingen faldepaa, — undtagen han har
et Oxehoved. Heib.Intel.1.228. jf. Holb.
MFbl.122. dels om en dum person: VSO. („i 60

lav og gemeen Talebrug"). 3) (zool.) 3.i) f
Bumpsneglen Limnæa stagnalis. vAph.Nath.
VI.83. VSO. 3.2) Jt den nordamerikanske
malle Ameiurus nebulosiis. BøvP.III.314.
II. -hoved, et. (sj. Oks-. Adr.^V4l762.sp.l5.
Levin. T Okshoft. Meyer.^(1878). BerlTid.

'U1921.Aft.6.sp.5. Okshoofd. Meyer.^(1884).
jf.: „I Handelen skrives Ordet udeluk-
kende paa Tydsk: Oxhoft.** Levin.), (ænyd.
oxhoeae, oxehofft, hogs-, huxhoffuit, sv.

oxhufvud, ty. oxhoft, nt., holl. okshoofd
(ældre nt. ogs. huk(e)shovetj; vistnok fra
eng. hogshead, egl: svinehoved (grunden til

betegnelsen uklar); især Y) stort fad, fustage
(især til flydende varer), som alm. andrager
6 ankere (==- ca. 240 potter); ogs. om indholdet
(som maalsbestemmelse). MotJi.07. fire Oxe-
hoveder salted Y\s)s..Éeiser.I.263. 30 ledige
Oxhoveder er at faae til Kiøhs.Adr?^U1762.
sp.15. hvad vilde et Par Oxehoveder fersk
Vand forslsiSie? Oehl.Øen.(1824).IIL253.

||

nu kun m. h. t. spirituøse drikke (især vin).

det kand være nok med de 6 (o: flasker)

for det første, jeg siger det ikke i hen-
seende til Mons. Corfitz, thi jeg er vis
paa at vi kunde ikke giøre ham støre
tornøjelse, end om vi vilde fortære et

heelt 0:s.QhovQå. Holb. Bars.IV. 6. du (o:

den vin, som gives en dranker) er ligesaa
ufølt, som du var i dit Hochlandiske Oxse-
'H.OYeå.Ew.(1914).IV.264. snart syntes mig,
at jeg saaeKielerstudenten opløfte et uhyre
Oxehoved Rødviin og true min Broders
Pande. Bagger.L130. Feilb. Indførsel af 100
Okshofter Porter og A\e. BerlTid.161921.
Aft.6.sp.5. -hnd, en. (jf. Kohud^ hud af
en okse; ogs. som stofbetegnelse. *(en) Pose,
der var giort af Oxehnå. Holb. Paars. 113.
Oxe- og Koe- Huder sendes i temmelig
stor Mængde af Landet. EPont.Atlas.1.599.
VareL.^348. -hyrde, en. 07- Fæ-, Ko-,
Kvæghyrde samt I. -driver; nu næppe br.).

vAph.(1759). VSO. -kalv, en. (sj.) om gil-

det tyrekalv ell. om kalv af en okse (I.3) (til

forskel fx. fra en hjortekalv osv.). vAph.(l 759).

VSO. D&H. -klæg:, en. ^j7. -bremse;
zool.) stikkende flue af slægten Tabanus;
især om T. bovinus. Cuvier.Dyrhist.il. 295.
Bergs.MS.U.505. -kløft, en. (jf Haar-,
Horn-, Hovkløft; vet.) sygelig spaltning af
hornvæggen i hestehovens taa (der giver hoven
nogen lighed med en klov). Viborg.HY. 75.

Grunth.Besl.144. -kov, en ('•ko. Gravl.S.

32. AarbSorø.1925.27). (af uvis oprindelse;

dial.) navn paa en folkedans. Oksekov el-

ler Oksedans. HGriinerNielsen.FolkeligVals.

(1920).12. Oxecow, som jeg har opda-
get, er en russisk lL)Sins.AarbSorø.l924.88.

-kæft, en. (jf. Okse 2 samt Asenkæft; sj.)

som nedsæt, personbetegnelse. Den Dag han
kaster Penge til En, han har gjort Kur til,

er han en Oxekjæft, en eanaille. Goldschm.
IIL109. -kød, et. (f Oks-. Holb.DNB.
587). (ænyd. d. s.; jf.KsLWe-, Kokød) tidli-

gere vistnok (til Okse l.ij om kød af stude;

nu alm. (til Okse 1.8) om kød af køer (sjæld-

nere ogs. omfattende kalvekød: éaUXV.147);
spec. (kog., jf. -stegj om det kogte kød. de
tør begiære 5 Skilling for et pund Oxe-
kiød og det saa mavert, mand seer ikke
den ringeste pille Fet derpaa. Holb.Bars.

11.12. Kogeb.(1710).76. Det Hamborger
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røgede Oxekiød er herømt. Funke.(1801).

I.40(jf. -bryst slutn.). Con8t.Kogeb.^(1920).

363.
II
hertil fx. Oksekød-suppe. vAph.(1764).

Const.Kogeb.^(1920).2.

Oksel, en (Moth. 08. VSO.IV.O300.
OrdbS.(Fyn). jf. Feilb.III.1163) ell. et (Hu-
bertz.Ærø.(1834).2U. Feilb.Ill.1082. jf.
MDL.22). (ogs.m.formersom OxstL Kværnd.
Feilb.IV. XXXII (u. aksel), jf. Kok.DFspr.
1.99.349. Ausel. Hubertz.Ærø.(1834).244.
Aussel. MDL.22. Øksel (Øksle, Øgsel).

TrondhSelskSkr.NyeSml.L200. YSO.LV.01 7.

54.300. Feilb.ILl.1163. OrdbS.(Fyn)). flt.

oksler (se ndf). {æda. ox(æ)l (Brøndum-
Nielsen.GQ.lL.24), fsv. ox\(a),jf. oldn. æxl(i)

i sa. bet; besl. m. vokse; dial.) gevækst, ud-
vækst, vorte olgn. paa menneskers ell. dyrs

legeme. Moth.08. Om Vorter . . Oxler lade
sig ikke fordrive uden de skal afskiæres,
især om de ere noget store, og ere blevne
noget gamle. JBang. S.483. Øxler . . en
unaturlig kræftagtig Udvæxt. TopJNorge.
17H.22.

II
om udvækst, knast paa træ. Moth.

08. VSO.IY.0300. Kværnd. Brøndum-Niel-
sen.GG.IL.24(jy.).

Oksel-tand, en. (f Aksel-. Moth.A83).
(ænyd. (flt.) axletender (Kalk.V.54. se ogs.

MO.1.105), SV. oxeltand (dial. ogs. axlatandj;
besl. m. SV. dial. jå(k)sl, jåkkel, no. jeksel

(hvorfra flt. Jæksler. EBrand.S.107), oldn.

jaxl, jf. eng. dial. axle-, assle-tooth; af uvis

oprindelse || sj., dial. (jy.; jf.OrdbS.) ell.

som laan fra sv) kindtand. HSeedorf.(Nat
Tid.^ya925.Aft.2.sp.4).
Okse-læder, et. (jf. -hud ; fagl, nu 1.

br.). vAph.Nath.VL.429. VSO. MO. -mige,
en. [1.2] tyrens avlelem. VSO.(„Børes un-
dertiden mellem den jydske Landalmue" j.

-mule, en. {ænyd. d. s. i bet. 2.i) 1) i egl.

bet. ; spec. (kog., nu næppe br.) om en af ok-

sens mule fremstillet ret. VSO. MO. 2) (jf.
Komule 3) ^ 2.1 ) f levermosset Marchantia
L. (især M.polymorpha L.). Moth.08. Oeder.

NB.185. Viborg.Pl.(1793).227. 2.2) (jy.) om
forsk, græs- og sivarter som katteskæg, Nar-
dus stricta L. (JHSmidth.Ords.107. J Tusch.

151), ell. børstebladet siv, Juncus squarrosus
L. (smst.311). t -mølle, en. 7nølle, der
trækkes af okser. Kraft.M.IL.220.
okisen, adj. (ogs. oksende. Moth.^012.

Landbo -Vennen.1798.340. jf.Feilb. oksnet.
VSO. IV. O300. jf.Feilb. øksen. BiblLæg.
XVILL.78. øksnet. PhysBibl.IL.180. Begtr.
Sjæll.IL.389. VS0.IIL.K215. — som (forsøg
paa) gengivelse af dial.- udtale (jf.Feilb.):
ovsen. Blich.(1920).XIII.154. Rørd.Va.200.
øjsen. Gravl.AB.64. Halleby.230. jf. Bren-
derup.§36. sml: Naar Koen viser Parre-
drift, siger Normanden, at den er øxnet .

.

Sjellænderen og Fyenboen, at den er ty-
regal. Jyden og Sønderjyden, at den er
Oisen, Oussen-Ivsen og Yssen. PhysBibl.
IL.178. {sv. dial. oksna, oksen, oksig, no.

dialjksnia), oldn. yxna, nt. ossen(t), ossig;

jf. SV. dial. oks(n)a(s), 6ks(n)a(s), no. dial.

yksna, eng. dial. oxen, ty. dial. ochsenen^

være tyregal, bedække (om tyr), føre en ko
til tyren; til Okse (I.2); lanabr. ell. dial.) 1)

om ko: parrelysten; brunstig; tyregal.
den blankede (ko) er stærk ousen, glem
ikke at trække hende til Tyrs! Blich.(1920).
XIII.154. En af Daglejerne trak af med
en Kvie, der var blevet ovsen just nu til

den forkerte Tid. Rørd.Va.200. løbe ok-
sen (0: være tyregal). Feilb. \\ undertiden

10 om faar: væddergal. smst. 2) overf., om
mennesker; dels (om kvinde): liderlig. VSO.
dels: rasende. Feilb. dels: kaad; overgi-
ven. Tjenestedrengen kom og tog hende
op til en ny Vals. Han var helt øjsen i

Aften den Dreng, fordi han troede han
var Karl, da han skulde fylde sytten i det
nye Aar.Gravl.AB. 64. Ealleby.230. som
adv. : naar Jørgen fik Høvl, stod Hans midt
i Klyngen og grinede saa øjsens kaadt at

20 ingen turde røre ham. Gi-avl.AB.8.

Oksen-, i ssgr. se Okse-.
oksende, adj. se oksen.
Okse-pande, en. 1) (vet, foræld.)

skønhedsfejl hos hesten, bestaaende i en for
bred pande. Viborg&Neerg.HB.55. 2) (1. br.)

d. s. s. I. -hoved 2. Her sidder jeg, jeg,

som har Laud til alle mine Examina . .

og slæber og slider med slige — Oxe-
pander (0: dumme drenge). Schand.TF. 1.41.

30 -prang^er, en. (jf. -handler; nu næppe
br.) studepranger; som nedsæt, betegnelse for
en spækhøker: den Oxenpranger, som
har ladt sig nobilitere for 14 Dage siden.

KomGrønneg.lIL.95. -skat, en. {ænyd.
d.s.; emb., foræld.) skat, bestaaende i leve-

rance af okser; spec. ^J/". Flæskeskatj i forb.

okse- og flæskeskat, om en i tidsrum-
met fra Wa 1666 til ^h 1813 gældende skat

paa hartkorn, opr. andragende 1 okse og 5
40 lispund flæsk pr. 200 tdr. hartkorn , senere

afløst af et pengebeløb. Foi'ordn.^Viil746.

-stald, en. (f Oksen-. Gram.Nucleus.75).
(nu næppe br.; jf.: „Er i Almuesproget
ikke meget brugeligt." VSO.) kvægstald.

VSO.
II

S2)ec. (til Okse l.i^ om stald til stude

(mods. Kostald^. MO. f -stav, en. se u.

-driver, -steg, en. steg af oksekød. LTid.
1738.402(se Kramsfugl sp.284^^). Huusm.
(1793). 112. FrkJ.Kogeb.192. -streg, en.

50 [2] (jf. -stykke; nu næppe br.) grov ell.

dum streg. Cit.ca.l810.(DTidsskr.1899.479).

t -stykke, et. [2] d. s. Holb.Metam.69.
-tinte, en. (jf. -bændelorm; zool.) tin-

ten af menneskets bændelorm, Taenia me-
diocanellata , der lever i oksens muskelvæv.
LandbO.LLL.731. VoreSygd.IL.203. -torT,
et. (nu næppe br.) kvægtorv. VSO. -tan-
ge, en. 1) i egl. bet.; især om en okses tunge
i røget ell. saltet og kogt tilstand som føde-

60 middel. Reenb.L.59. Adr.^'/il762.sp.l3. Frk
J.Kogeb.39. 2) om forsk, redskaber af form
som en (okse)tunge. 2.1) (foræld.) kort, bred
daggert, der brugtes i 15.-16. aarh.; malchus.

SalXIL.258. 2.2) (;ti, foræld.), „en bred
Spade, som er spids i Enden." MilTeknO.
202. 3) {æda. oxæ tungæ (Harp.Kr.296)r
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SV. ox(e)tunga, ty. ochsenzunge; vist egl.

gengivelse af gr.-lat. buglossa) Sf Anchusa;
især om læge- oksetunge, A. officinalis L.
JTusch.l 6. vAph. Nath. VI. 85. JHSmidth.
Ords. 107. Rode.SH. 38. \\ (nu næppe br.)

om andre planter af de rubladede; om krum-
hals, Lycopsis arvensis L: vAph.Nath. VI.84.

Liden Oxetunge, Vild Oxetunge. 7i6or^.

Fl.(1793).42. om fremliggende river, Aspe-
rugo procumbens L: Liggende vild Oxe-
tunge. Viborg. PL (1793). 42. i flt. om de

rubladedes familie Asperifoliæ: Drejer. Bot
Term.264. 4) % d. s. s. -tunge-svamp. Berl
Tid.''V9l908.Aft.3.sp.l. IRaunkiær. ID.103.
-tnnge-græsrnst, en. ^ brunrust, Puc-
cinia dispersa Erikss., hvis skaalrust især op-
træder paa oksetunge (S). MøllH.V.113. SaU
XIX.694. -tnnge-isvainp, en. (jf. -tun-
ge 4:) ^ den tungeformede poresvamp Fi-
stulina hepatica Huds. Rostr. Flora. 11.79.
levret oksetungesvamp, se levret 2.

vej, en. vej, ad hvilken okser (stude) dri-

ves; især som navn paa den gi. sønderjyske
handelsvej. IIMatthies8.TII.23. Sydslesvig.

1.(1933).16. -verne, en. (nu næppe br.)

d. s. s. -bremse. Larverne af Oxe-Var-
r e n. Viborg. (PhysBiblXX VII. 28). -væ-
gien, et. [2] (nu næppe br.) groft, ubehøv-
let væsen. VSO. -vsever, en. (jf. -hakkerjV betegnelse for nogle afrikanske væverfugle,
aer følger kvæget og renser det for snyltere;

Textor. BøvP.II.364. -eje, et ell. (i bet. 4
alm.) en. ("Oksen-, se bet. S), flt. -øjne (i

bet. 4: Jørg.RB.51. jf. bet. 3) ell. (uden for
bet. 1) -øjer (i bet 4: FruElisaheth.AlleVegne
fra. (1891). 57). 1) (1. br.) i egl. bet. VSO.
D&H. i sammenligning (jf. Koøje 1): som
hun sad best og aad (af maden), blev
hver af hendes Øien saa stor som et Oxe-
Øie. D Grønlund. Hexerie i Ribe. (1780). 111.

2) (med.) øjensygdom, hvorved det forreste

øjekammer forstørres i væsentlig grad. Pa-
num.656. 3) (fagl., foræld.) knast, mærke i

træ (efter en udgaaet gren olgn.) af mørk
farve og omgivet af en ophøjet ring. Oxen-
øyne. Fleischer.S.339. Oxeøine. MilTekn
0.138. 4) ^ om de vilde krysantemumarter

:

marguerite, Chrysanthemum leucanthemum
L. (JTu8ch.58. VSO. hvid okseøje. Jørg.
RB. 51. MentzO.Bill.9), og „onde urter",

C. segetum L. fgul ok se øje. Lange.Flora.
331. Jørg.RB.51. Korn Oxeøje. Funke.
(1801).IL492).

II
(tidligere) ogs. om Buph-

thalmum (cordifolium) ell. (muligvis) (far-
ve-)gaaseurt, Anthemis (tinctoria) L. Moth.
08. vAph.Nath.VI.83. NRMøller.Lysthaven.
(1892).114. 5) (zool.) dagsværmer af slæg-

ten Epinephele. stor(t) okseøje, E.jur-
tina. Brehm.Krybd.587.899. FrHeide.Som-
merfugle-Atlas.(1913).4. brunrandet ok-
seøje, ^. tithomus. smst. 6) T om mørktteg-
nede varieteter af mineralet labrador. Vare
L.^715. 7) (meteorol.) dels om lille rund storm-
sky. Scheller.MarO. dels om en lille klaring
(et hul) omkring stormcentret i en orkansky.
Rdding.V.226. OrdbS. -øre, et. spec. ^

(nu næppe br.) om kobjælde, Pulsaiilla Tour-
nef. JTusch.188. vAph.Nath.IV.397. JH
Smidth.Ord8.107.
Okis-hoft, -hoved, se IL Oksehoved.

-hevl, en. {jf. sv. oxhyvel, no. (dial.) oks-
hyvel, stor høvl med et om et oksehoved min-
dende haandtag til to; snedk., nu 1. br.) stor

høvl, som betjenes af to personer. AarbThi-
sted. 1920. 107. FagOSnedk. -kød, et. se

10 Oksekød.
oksnet, adj. se oksen.
oksydere, v. [(oasy-, oogsi'de'ra] (sj.

skrevet oksidere. OpfB.^V.253). -ede. vbs.

-mg (i bet. 2: Hannover.Tekn.351) ell. (nu
sj.) Oksydation (VSO. Meyer.^). {ty. oxy-
dieren, fr. oxyder; dannet af Oksyd, ilte

(I) (JBaden.FrO. Sal.'XVIII.723), en græc.

afl. af gr. oxys, skarp, sur) 1) (kern.) ilte

(II). VSO. Sal.'XVIII.724. \\ især i perf.
20 part. som adj. Tych8en.A.II.336. Kielsen.

Læreb. i Naturhist.IIL(1804).14 7. jf. : En
fuul jordagtig Substants, som bestaaer af
ernagatforbundenmed Vand (Jern oxy-

deret;. 7/S0.IF.06i. 2) (fagl.) give et me-
tal (især: sølv) et mørkt overtræk, fx. af
sølvklorid ell. sølvsulfid, oksyderet sølv,
d. s. s. galvaniseret sølv (se galvanisere 2.2

slutn.). OpfB.^V.253. VareL.^736. \\ billedl.

Hvilket Væld af glade, gule Farver i disse
30 Skovhegn 1 Safran, Krom ogVoks og Svovl,

alle Afskygninger af Gult, stænket med
grønt og rødt eller oksyderet med sort i

Nattefrostens bidske Aande. KnudPouls.B
D.91.
Oktant, en. [cogitan'd] ("fOktante. LTid.

1739.442). fit.-er. {ligesom ty. oktant, eng. fr.

octant ft-a sen.lat.octsins, ottendedel (af octo,

otte, jf. Oktav, Oktober); egl: Ve af cirkel-

buen, j/". Kvadrant, Sekstant) 1) (astr.ell.

^0 \I/; foræld.) redskab til vinkelmaaling
med en gradbue paa 45^, som anvendtes
til at maale stjernernes højde med. LTid.
1724.673. Harboe.MarO.301. Hag.^VII.309,

2) (astr.) i best. f., som navn paa et stjerne-
billede (Octans). Bugge.Astr.5. SaUXVIII.
436.
Oktav, en. [cogita-'v] Høysg.AG.184.

fOktave, nu kun i bet. 4; i bet. 1: JBaden.
FrO. i bet. 3, s. d.). — m. lat. form (egl. ab-

50 lativ) Oklavo (se bet. 6)). flt. -er. {jf. oldn.

oktavudagr (d.s.s. bet. 4,); ty. oktav(e), fr.

octave; fra lat. octavus, octava, (den) ot-

tende; sml. Ottave)

1) J^ det ottende trin i den diato-
niske skala (der har samme navn som
og det dobbelte svingningstal af første trin)

ell. et interval paa otte tonetrin; ogs.:

tone, der ligger otte (diatoniske) tonetrin

over ell. under en given tone (begge medreg-
60 nede) ell. samklang ml. to saadanne toner.

Moth.A217. imellem Grundtonen og dens
Octav. AWHauch.(1799).466. alle Tonerne
i Systemet indeholdes inden Oktavens
Grændser.MusikL. (1801). 176. At gaae
en Octav høiere, dybere. 7S0. Toner,
hvis Svingningstal forholder sig som 2/1,
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hvilket i Musiken betegnes ved, at den
højere Tone er Oktaven til den lavere, er

i høj Grad konsonsinte.AKrogh.Fysiol.108.
naar temaet kommer i bassen, er det
bedst at spille oktaven med (o: samtidigt

anslaa den tone, der ligger en oldav under
hastonen)

\
synge, spille i oktaver, synge,

spille den samme tonefølge med en oktavs af-
stand, jf. I 24ff.: De kromatiske Okta-
ver (o: kromatiske skalaer, der spilles i okta- i_o

ver) gjorde ondt, hendes Spænd var lille.

KMich.PQ.223. brudt Ci/". bryde sp.l252^'^)

ell. t brækket (VSO.) oktav, tonefigur,

hvor en tone og dens oktav spilles umiddel-
bart efter hinanden.

|| jf. Oktav-følge, -pa-

rallel samt forbuden kvint u. I. Kvint 1

slutn.: I Harmonien maa man mærke, at

ikke tvende Oktaver hverken aabenbare
eller skjulte, nemlig i Mellemstemmerne,
maa følge paa hinanden. MusikL.f1801). 20

176. Det Forbud . . mod en Føring af

Stemmerne i parallelle Kvinter og Ok-
taver, som enhver Teorielev lærer at ken-
de i vore Dage. EAbrah.T.184. |] om de (otte

hvide og fem sorte) tangenter paa et taste-

instrument, der repræsenterer alle skalaens
(hel- og halv)toner; dels i udtr. for, at ens

haand samtidig kan anslaa de to (ensbe-

nævnte) ydertoner, især i forb. spænde
(over) en oktav, spænde en Oktav. 30

D&H. Mine Fingre er snart saa stive af

Gigt, at jeg ikke kan spænde over en
Oktav og hvad skal jeg saa leve af.

Houmark.BB.43. dels (m. h. t. det om kort
oktav u. III. kort l.i anførte særlige for-
hold ved den underste oktav paa ældre taste-

instrumenter) i faste forb. som brudt ok-
tav, kort oktav paa klaver ell. orgel, hvor
overtasterne er delt i to, saaledes at instru-

mentet kan frembringe de manglende halv- 40

toner (fis og gis). Musikkat.92. fuld ok-
tav, (nu l.br.) fuldstændig (øverste ell. især
underste) oktav. Et Claver paa Fod med
fire fulde Oktaver, af en delicat Tone.
Adr.^yel762.sp.l3. et Claveer med fuld
Octav, er til Kiøbs at bekomme, smst.

Nsl762.sp.l5.
II
(den) store, lille, en-

stregede (ell. enstrøgne. Sal.'^XVIII.
436. nu næppe br.: engangstrøgne.
MusikL.(1801).177), tostregede osv. ok- 50

tav, ved inddelingen af tonesystemet i af-
snit paa 7 toner betegnelse for de afsnit,
der ved bogstavnotering betegnes henholdsvis
med store bogstaver, smaa bogstaver og
smaa bogstaver med en, to osv. streger
over (jf. ogs. Kontraoktavj. HPanumB.ML.
59. jf. : Octaven af enhver Tone betegnes
med samme Bogstav som Tonen selv; saa-
ledes tegnes Octaven af CI med c; den
dobbelte Octav c; den tredobbelte Octav c 60

(osv.). AWHauch.(1799).466.
|| i billedl. udtr.

den mere bevidste og lærde Digter . . an-
slaar en Tone, som stiger adskillige Ok-
taver høiere end Folkevisen og har et med
Koloraturer og Løb prydet Foredrag. Joha
Steen8tr.VoreFolkeviser.(1891).36. Som po-

litisk Instrument var (P. Hiort Lorenzen)
stemt en Oktav højere end sine Omgi-
velser, PLaurid8.S.III.57.

2) {sport. ell. ^ ; egl. den ottende slags pa-
rade) parade i fægtning, hvorved haan-
den drejes med haandfiaden nedad og kaarde-
spidsen sænkes, lær at parere Oktav. Gold-
8ehm.III.88. ACMeyer.Idr.l2.50.

3) ^ i piket olgn.spil: sekvens af otte
efter hinanden følgende kort af sam-
me farve. Spillebog.(1900).98. enOctave.
Spillebog.(l?86).84.

4) (jf. oldn. oktsivnåsigT; kirk.) ottende-
dagen ell. de første otte dage efter en kirke-

fest. OctSLve. Meyer.^379. (Brorsons første

lille salmehæfte) omfatter 10 Salmer, alle

beregnede på Julen og den dertil knyttede
Oktave, Nytkrsåsig. Blaum.Sk.l03. Oktav:
Schindler.Liturgi.(1928).342.

5) (jf- Ottave; æstet., 1. br.) strofe (ell.

digt) med otte verslinier. Brandes.VIII.
352.

6) (egl: ottendedel; især bogtr. ell.bibliot.)

om (format af) bog. 6.1) om de otte blade
(seksten sider) ell. det format, der frem-
kommer ved, at et ark papir foldes
tre gange. Moth.A217. de resterende otte
(blade) falses derefter som Oktav. OpfB.^
y11.421. Selmar.U39. jf. Oktavpost: Al-
mindeligt Brevpapir findes i temmelig
forskellige Formater, der kaldes Oktav.
Sal.XIV.14.

II
(i) oktav ell. (gldgs.) m.lat.

form (in) octavo, i oktavformat. En Bog
in Oct&vo. Holb.Bar8.II.6. Borrebye.TF.684.
(bogen) er paa over 600 Sider Oktav. Yilh
And.Litt.II.329. en smuk bog i lille ok-
tav

j II
(nu 1. br.) om et blad i oktav. Hvad

skal jeg med det hele Ark; jeg har nok
af en Octav. VSO. 6.2) (jf. Leksikonoktav;
bog i oktavformat. Bogen er en tyk Oc-
tav. LTid.1732.419. Bostgaard.(Bruun.FR.
11.84). Nogle Biblioteker opstiller først

alle et Fags Folianter for sig, saa Kvarter,
saa Oktaver. BibliotH.UL442. jf. 1. 33 : en
stor Octavo. Borrebye.TF.684.
Oktav-, i ssgr. især (bogtr. ell. bibliot.)

til Oktav 6. -ark, et. (jf.-hla.å, -sidej
ark ell. blad papir i oktavformat. OpfB.^ VII.
421. D&H. -bind, et. bind i oktavformat;
oktav (6.2). LTid.1735.823. D&H. -blad,
et. (jf. -ark; nu 1. br.) blad papir i oktav-

format. Høysg.AG.184. Hrz.X.256. D&H.
-flejte, en. [1] ^ pikkolofiøjte (der stem-
mer én oktav over den alm. fløjte). vAph.
(1759). HPanumB.ML.499. -form, en.

(nu næppe br.) d. s. s. -format. VSO. -for-
mat, et. (Z.s.s. Oktav 6.1. VSO. Selmar.h-eg.

-folge, en. [1] (jf. -parallel; ^ den fejl

ved en (4-8temmig) sats, at to af stemmerne
bevæger sig parallelt med en oktavs afstand.
Meyer.''540. S&B. -hæfte, et. hæ,fte i

oktavformat. Schand.TF.II.238. -paral-
lel, en. [1] (jf. parallele oktaver u. Ok-
tav 1) J^ d. 8. 8. -følge. HPanumB.ML.530.
-post, en. T skrivepapir af (et bestemt)

oktavformat. Selmar.^357. PapirL.278. -si-
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de, en. (jf. -ark^ side i oktavformat. Hvad
vi véd om ham kan staa paa en Oktav-
side. Brandes.IX.268. -spring, et. [1] J"
spring fra en tone til oktaven over ell. under.

-tegn, et. [1] J^ tegnet all' ottava ell. 8va,

der angiver, at noderne skal spilles en oktav

Jwjere ell. dybere, end de er noteret. Sal.XIII.

835. -ndgave, en. udgave i oktavformat.

S&B.
Oktober, en. [(ng'to-'bar, sjældnere lo

og-] flt. (sj.) oktobre (D&H.). (ænyd. d. s.

(HMogens.); fra Za#. october, af octo, otte

(jf. otte j, idet denne maaned efter gi. romersk
tidsregning var den ottende) a ar et s tiende
maaned f,//*.Sædemaaned^. Pflug.DP.1116.
Det er efter gammel Erfaring fundet
meget fordeelagtigt, at saae Rug sidst i

October-Maaned. JPPrahl.AC.30. Det var
en kold og temmelig mørk Vinteraften —
i October 1728 — at (osv.). Ew.(1914).IV.l. 20

*September er ogsaa rar og kjær . .
|
Ok-

tober med, naar det er beleiligt,
|
Efter-

aaret kan være saa deiligt. [ÉHWith].
Børnebog.(1865).97. *En.vaad Oktober —

|

hvor lidet hyggelig og lidet proper li2ic/i.

111.76. oktober kvartal
j || ved datoan-

givelser. Søebechs Huus d 6te Oet: 1776.

Ew.(1914).IV.352. Thiele, den 2den Oc-
toher 1109. Blich.(1920).Vn.7. || hertil ssgr.

som Oktober-aften, -blæst, -dag, -dame (spøg., 30

i aarene efter oktoberlovens ikrafttræden: om
en skøge. PoU^U1911.6. Leop.B.67), -ferie

(d. 8. s. Efteraarsferie. D&H. LovL.YII.
511), -himmel, -kold, -lov (i best. f., om en
lov, der traadte i kraft 1. oktober 1906 og
ophævede den offentlige prostitution. Aakj.
DK.84. Hag.^VII.309), -morgen, -nat, -pige

(spøg.: (Z. s. s. -dame. Pol.*/nl907.4), -sol

(VSO. Drachm.PV.137), -storm, -taage ofl.

Oktroj, en. [(og'trcoi'] (f Oktroje. LTid. 40

1739.10. Stampe.ll.°274). flt. -er. {fra fr.

octroi, vbs. til octroyer, se oktroj ere) 1)

(emb., nu 1. br.) handelsprivilegium, der

(af regeringen) tilstaas et firma, et selskab

olgn., mod at dette stiller visse garantier,

opfylder visse forpligtelser osv. Holb.Metam.
47. Udi Engelland haver Mr.W. . . udfun-
det et nyt slags Sprøyter . . og er ham der-
paa meådeelt Octroy. LTid.1725.40. (kom-
pagniet) vidste, at de ved deres Octroye, 50

ikke vare forbundne til at giøre slige Om-
kostninger, uden nogen Erstatning. §<am;)e.
11.274. ved Oktroj en af Vt 1818 omdan-
nedes (rigsbanken) til en privat Aktie-
bank, Nationalbanken . . Oktrojen udløb
1908, men forlængedes . . til »Vt 1938.

Trap.*1.612. 2) f privilegeret (oktrojeret)

selskab. HandelsO.(1807).106.JBaden.FrO.
Meyer, oktrofere, v. [(ngtroa'je'ro, og-
trco'je-'ra] (jf. ChrMøll.RS.1.27). -ede. vbs. 60

-fng (Saaby.''), {ligesom ty. oktroyieren fra

fr. octroyer, af mlat. auctorizare, se auto-
risere

; jf. Oktroj ; bet. 2 er udviklet i ty. i

midten af 19.aarh.) 1) (emb., nul.br.).pri-
vilegere: give oktroj (1). *Det (o: et han-
delskompagni) octrojeret blev af Friderich

i Fior. ChrFlensb.DM. 1. 91. I Aaret 1722
octroierede Keiseren . . et Ostindisk Han-
delsselskab i Ostende. KiøbmSyst.IlI1.160.

II
nu vist kun (i en del ældre firmanavne

olgn.) i perf. part. som adj.: privilegeret;
autoriseret, det Kongelige Octroyerede
Danske Asiatiske CompsLgnie. Adr.*'/2l762.

sp.lO. Trap.*1.622. 2) 07- paaoktrojere;
hist., polit.) om en regent: egenmægtigt,
uden medvirkning af en folkeforsamling ell.

lign., udstede (en lov) ell. give (en forfat-
ning); især i perf. part. som adj. Meyer.'*

155. SaVXVni.437.
Okalation, en. [m-, okula'Jo'n] ^f.-er.

vbs. til okulere. 1) (gart.) til okulere 1.

HaveD.(1762).104. BavebrL.U.276. \\ her-

til (jf. Okuler-j; Okulations-kvist (Havebr
L.^1.276), -myg (myggen Thomasia oculi-

perda, som lægger sine æg i friske okulations-

saar. smst.I1.170), -saar (smst.), -sted, -tid.

2) (med., foræld.) til okulere 2. JBaden.
FrO. Oknler-, i ssgr. [(o-, oku'le-V-] (f
Okulere-). især (gart.) i ssgr. til okulere 1

(jf. Okulations-^ ; fx. Okuler-jæm (Tidsskrift

f.Havevæsen.V.(1871). 345), -kniv (Havebr
L.U.277. Okulere-: HaveD.(1762).108.
VSO.), -kvLst (La7idmB.III.193. Okulere-:
vAph.Nath.VI.301), -skjold (skjoldformet til-

skaaret barkdel, hvorved knoppen (øjet) ind-

sættes. FJCJensen. Stuegartnerie.(1856). 72.
Gartner-Tidende.1929.543), -voks (Saaby.').

okulere, v. [en-, oku'le'ra] -ede ell. (nu
sj.) -te (jf. u. bet. 2). vbs. -ing (HaveD.
(1762). 104. Warm.Bot.513. i bet.2: Rott-

bøll.S.134) ell. Okulation (s. d.). {ty. okulie-
ren; vist forkortet af inokulere (s. d.)) 1)

(gart.) forædle (et træ) ved indsætning af
en enkelt knop („øjet'') fra moderplanten.
HaveD.(1762).103. ÉavebrL.H.276. 2) (med.,

foræld.) indpode koppematerie fra let-

tere tilfælde af sygdommen for at fremkalde
uimodtagelighed for senere smitte; ogs. (dial.)

:

vaccinere (OrdbS.(Strynø)). Jeg forestil-

ler enhver, som vil have deres Børn ocu-
leret, at det er mueligt de kand døe, da
det er skeet i Engeland at hver 50de af

de oculerte ere døde. Bottbøll.S.122. Leth.

(1800). Oknlist, en. [co-, oku'lisci] flt. -er.

{ænyd. d. s.; fra fr. oculiste, af lat. ocu-
lusj øje; foræld.) person (uden videnska-

belig uddannelse), der kurerede øjensyg-
domme. Holb.Plut.V.15. Oculister, Steen-
og Broksnidere. LTid.1742.824. Nystrøm.
K0.60.

I. Ol, en. [oH] „paa Kjøbenhavnsk ol."

Høysg.AG.46. (nu kun dial. (især vestdansk)

Vol, Vaal. MotLV238. EPont.Atlas.IIL342
(Voll). En Vaal bemærker 80, som i en
vaal sild o: 80 sild. NvHaven.0rth.182. vol.

Høysq. AG. 46. I With. De da. Fiskekyster.

(1802).28. JBaden.Gram.72. Kok.DFspr.T.
417. Feilh.III.1083. Brenderup.§92. OrdbS.
(Lolland), jf. VSO.IV.061; formen fortræn-

ges først fra rigsspr. i 19. aarh.; sml. at

JBade7i.OrtO.256 kun har formen Vaai;.

flt. d. s. (jf.Aarb.1885.284) ell. (uden for

XV. Rentrj'lit "/i 193"* 26
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diaLnu sj.) -e (MothV238(Yolie). Handels-
og Indu8trie-Tid. 1803,870. QravlØen. 50.

141. jf. Saaby.'), (glda. o\ (SRD.VII.65),
wol (CodexE8romen8i8.(1880-81).274), æda.

ol (KbhDipl.1.19), sv. val, no. dial.volly

mnt. (vistnok laant fra da.) wal; egl. sa.

ord som glda. æda. wol, stok, kæp, oldn.

vglr, got. walus, se Vol; jf. IV. Aal samt
2. led i Haandvol (se I. Handelj og Slag-

vol
II

grundhet.: stok, kæp, vidje (hvilken

bet. ogs. tillægges formen 01 i VSO.l V.061);
den nuværende bet. udgaar fra ordets spec.

anv. om en saa lang stok, at der kan hænge
et vist antal (navnlig 80) sild paa den; se

videre Aarb.l885.276jf. samt Dania.II.187.
Brøndum-Nielsen. G G.1.259 || især fisk. ell.

dial.) antal af 80 stykker (fire snese);

især anv. ved tælling af sild (jf. Hank 4:) og

æg. SørenMatthisen.CompendiumArithmeti-
cum.(1721).31. Æg 69 Oel EFont.Atlas.lII.
376. Paa den Tid af Aaret faldt Silden
gærne rigeligt, og solgtes for 15-20 Øre
Olen. AndNx.PE.I.184. *Dér (o: ved Gam-
melstrand) gaarFiskerbaadeindmed blanke
Aal i Ol. Bønnelycke.IU.40.

II. Ol, en. (ogs.Wol Moth.V238. MDL.
653.654. Feilb.III.1083). {oprindelse uvis;

jf. skaansk ol, bensygdom hos svin (Rietz.

484; sml. fsv. fot-ol^, bornh. olsten, sten-

art, anv. mod halssygdom hos svin (OrdbS.),
skaansk (Bietz.484) og ældre sv. olsten (jf.
SV. orsten^, stenart, anv. mod bensygdom hos

svin, samt bornh. olsurt (OrdbS.), olrod
(JTuseh.221), om brunrod, der mentes at

helbrede halssygdom hos svin || nu kun dial.)

d. s. 8. Jærnol (jf. Hauk, Negl 2.3;. 01. Moth.
08. Naar de unge Kalve og Lam fik Oel i

Øjnene, stak man med en Stoppenaal en
„Tvindestraad" igennem det syge Parti
og trak det saa langt ud fra Øjet, at det
kunde klippes bort med en Saks. Baade
Ordene „Oel" og „Ulv" findes paa Tryk,
og Tilfældet bestaar i en sygelig Dan-
nelse i Blinkehinden, der giver sig til

Kende ved en Svulst i den indvendige Øje-
krog. CReimer.NB.232.

||
(bornh.) ogs. om

en hos svinet forekommende sygdom (svulst

i hals ell. gane). Cit.l755.(TJiott4''1507.40).
OrdbS.
Olander, en. se Oleander.

t Ol-bær, et. (1. led er vistnok sa. ord
som 1. led i nt. aalbesint, østfris. albeje,
holl. aalbes, aalbezie (glholl. aelbesiej, der
enten er identisk m. holl. aal, sa. ord sotn da.
01, ell. besl. m. Alant (s. d.); jf. Ølbær) sol-

bær, Ribes nigrum L. Hornemann.OP.^229.
Wendt.(1810).73. VSO.

I. Old, en (Moth. 09. Rahb. Min. 1794.
III.373. Oehl.PSkr.I.280. Grundtv.PS.Vl.
213. Hostr.SD.1.283. Drachm.DG.126) ell.

(nu sj.) et (Rahb.LB.II.92. Engelst.Nat.39.
Blich.(1920).XVI.10. YThist.RM.55. jf. Le-
vin. Gr.I..58). [(Dl'] fit. (sj.; jf.: „uden pi.«

MO.) d. s. (Engelst.Nat.119) ell. -e fto store
y,Tiåsolåe'*. SkatRørd.I.60). (ænyd. d.s., oldn.

9ld, got. aids; afl. af roden i oldn. ala, ernære

(se Alder j; sa. ord foreligger i sidste led af
I. Arild, Verden (s. d.); jf. III. old, ældre)

t) ({D, især arkais.) om et større tidsrum;
tidsalder; tidsperiode; især (jf. bet. 2)
om en svunden periode, et tidsrum i gamle
dage, i oldtiden (jf. Hedenold^. \.])ial alm.;

ofte m. nærmere bestemmelse, der angiver
tidsforhold ell. et tidsrums særlige ejendom-
meligheder (jf.: et saadant herkulisk Lær-

10 domsværk frembragt i et Old , som alle-

rede i Aarsneese . . nævnedes det flygtige

og \iløåe.Rahb.LB.I1.92). man vil . . erfare,

at der ligesaavel i hvert Old, som i hvert
Land kan fremvoxe store Md&nå.sa.Sand-
sig. 359. Hvo er vor Olds fuldkomneste
Mand?. . Geert. Sander.NEbb.58. Ynglingen
kyssede (sultanens) Haand, og takkede ham
. . O Tidens Fyrste ogOldets PerleUii^asm.
lOOlNat.98. *Da vendte han sit Blik til

20 Nordens Stene
| Og drømte sig i Kampens

Old igjen:
1
Oplivet stod den aserfyldte

Scene. Bagger.il.278. et Folks allerældste
mjthiskeOld.KFWiborg.NordensMythologi.
(1843).19. *hvad der skete i de gamle
Dage,

I
det sker igjen i vor, i næste Old.

Ploug. 11.121. Vi leve endnu i Jernets
Olå.DanmRigHist.1.56. jf.: Arbejderne
fra den foregaaende Liv sold fortsætter
sig, og den uundgaaelige Formindskelse

30 i tidligere Dages Virkeevne (o : hos en
70-aarig) viser sig først lidt efter lidt.

NDalhof.JBDalhoff.(1915-16).375.
\\

(sj.) i

forb. fra fjernere old, fra gamle dage.

*Halitherses og Mentor
|

. . fra fjernere
Old var hans Faders oprigtige Venner.
Wilst.Od.XyLLv.69. sa.Il.Vl.v.215. \\ om
en fyrstes regeringstid. *Hvad der bygtes
i din (o: Christian VFs) Old,

| Bygtes som
paa Grus og Sand. Grundtv.PS.LI1.306.

40 *Udrunden forlængst er Kong Fredriks
Old,

I

dens Blomster visned isLge.Hostr.
SD.LL.93.

II
om menneskene i et saadant

tidsrum; slægtled; generation (2). Pram.
(Rahb.LB.lL235). det nys omtalte Efter-
slægtsselskab . . stod alt da i en Kraft,
en Frodighed, som lovede, at det vilde
svare til sit Sindbillede, at det af os plan-
tede Træ vilde gavne det kommende Old.
Rahb.E.LLL146. *de store Navne,

|
Som

50 ei døer, ei blier forgiettet,
| Naar min

Old er længst udslettet. Oehl.L.L.136. *Hun
(o: æren) kæmpe kjækt imod Glemsels
Vold

I

Og sjunge mit Navn for en yngre
Old. Bagger.IL.260. Er vor Old forblindet
som af en TsiSLge?JLange.MF.444. t.2)

(sj.; jf.MO.) aarhundrede. Moth.09. Det
skal da have været i den næste Old før

Herrens Fødsel, der de Romere vare mæg-
tige i Verden. Grundtv.Udv.IL.627.

60 2) (jf. lll. old; arkais., l.br.) oldtid.
*Tausé Høiel Oldens Mindesmærker,

|

Levninger fra Dannerrigets Vaar. Tode.

Mus.231. *Den græske Old Du op af Gra-
ven måned. Ploug. YY.11.67. Andenlæreren
var en Sværmer, og en fanatisk Sværmer,
for den nordiske Old. Drachm.YT.299. I
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Middelalderens Slutning (for ikke at gaa
helt tilbage til den graa Old med Han-
delsforbindelserne ud over Middelhavet
eller blot til Romertiden og Romerkun-
sten). Tilsk.1912.II.455.

3) (sj.) det, at noget stammer fra oldtiden,

er ældgammelt; ælde. De to korinthiske
Søiler ved den smalle Dør vidnede om
Bygningens Old, hvorimod de tre brede
Murcolonner om en sildigere Forandring;
maaskee havde den i Middelalderen været
indrettet til Castel. BCAnd.1.52.

4) t oprindelse; slægt; herkomst.
hånd er af gammel o\å.Moth.09. *Vor
Commandant var af de Krusers Old og
Æt. Cit.ca.l745.(Thurah.B.?6).

II. Old, en. [mV] {ænyd.d.s., æda.oW-
(i ollgardh, se Aalgaardj; sa. ord som glda.

woU, wall, mark, slette, oldn.YQllr (seYold);
nu næsten kun som (del af) stednavn) ud-
mark, der ligger til græsning; overdrev
(jf. Oldjord). Moth.015. Erik Glipping
(skænkede Nakskov) nogen Jord og der-
iblandt en Old, den saakaldte „Skov".
Both.D.1.299. Stedn.n.xv. Endnu i Be-
gyndelsen af det 18. Aarhundrede rum-
mede denne mægtige Skovstrækning ikke
en Menneskebolig . . Terrænet henlaa i

historisk Tid altid som en „Old", der ri-

meligvis har hørt under de kongelige
Yi\åthsiner.AchtonFriis.JL.I.466. || i forb.

ligge til old, om udyrket jordstykke : an-
vendes til græsning. VSO. („Almindeligt i

Jylland«).
III. t old, adj. (ænyd. glda. d. s.; dels

dannet til I. Old, dels laant fra mnt. olt

(gen. oldesj, sa. ord som nht. alt, eng. old,

Jf. oldn. aldinn, gammel, og besl. m. Alder;
jf. Olde-fader, -moder, Oldermand, Olding
]| ordet er egl. positiv-form til komp. ældre)
(meget) gammel. Moth.08. NvEaven.
Orth.3. (de) have sat sig for at ikke høj-
agte uden det som er mest old, eller som
tilbringes os fra de længst bortliggende
Lande. vAph.Chym.II.560.
©Id-, i ssgr. 1) ['wl-] (jf. dog oldkyndigj.

til III. old (og I. Oldj || om skifte ml. old-

og olde- se 01de- || m. denne forstavelse er

der (navnlig i 19.aarh.) dannet en mængde
ssgr., som især tilhører (arkais.) litteraturspr.,

og som ofte har bet.: oldtids-. \\ af ssgr. 'ne

kan (foruden de ndf. medtagne) nævnes:
Old-bonde, -digt(ning), -fund (o: oldsags-

fund), -konge, -kæmpe samt en række til

old- dansk, -nordisk svarende adj., spec.

(sprogv.) betegnelser for (sproget i) den æld-
ste (kendte) periode af et sprogs historie (jf.
Mellem- 2.2, Middel- 2.2, ny- 2), fx. old

-

engelsk, -fransk, -frisisk, -græsk,
-højtysk, -islandsk, -norsk, -sak-
sisk, -slavisk, -svensk. 2) til II. Old,
se Oldjord. 3) til II. Olde, se Oldkælder
(u. II. Olde/ -arv, en. se Oldearv. -ar-
vet, part. adj. (sj.) nedarvet fra oldtiden.

Landsmaalené . . er Landets levende Mæle,
dets oldarvede Talesprog. Det da.FolksHist.

30

1.(1 927). 91. -bog, en. (jf -skrift; 1. br.)

skreven bog, som stammer fra en meget gam-
mel tid. dSPet.Litt.600. -brev, et. (hist;
især hos sprogrensere) dokument (af retsligt

indhold) fra meget gammel tid; diplom
(2). ADJøra.II.124. VilhAnd.Litt.il.321.
-dansk, adj. (jf. gammeldansk j som stam-
mer fra, vedrører ell. minder om (sæd og
skik i) oldtidens Danmark; især om sprog:

10 som taltes i oldtidens Danmark (navnlig
(sprogv.) i tiden 800-1100); ogs. om sproget
i Danmark i tiden helt ned til c. 1350. (især
som subsi.). NMPet.Afh.L339. Rørd.SD.61.
ese er et olddansk Ord for at sætte
Mading paa Krog. AchtonFriis.JL.1.257.
Brøndum-Nielsen. G G.I.IO. -dyr, et. (zooL,

sj.) dyr, som har levet i fortiden; fortidsdyr.
Barfod.F.^L(186?).6.
L Olde, en. ['mla] flt. (sj.) -r. (forkor-

20 telse «/'01de-moder (og -faderj; j/".!. Bed-
ste; barnespr. og dial) 1) (dial.) bedstemoder
(ell. -fader); ogs. om svigermoder (ell.-fader),
Hiibertz.Ærø.(1834).244. Feilb. 2) d. s. s.

Oldemoder (2) ell. (sj.) Oldefader (2). Vor
kære gamle ()lde. Enkefru J. W. er . . af-

gaaet (ved døden). NatTid.^^lxl928.M.14.sp.6.
II. Olde, en. ['cdIo] flt. -r. (ogs. Olden. Ber

Liisb. GD. 83 (fra Langeland). AchtonFriis.
DØ.I.372(fraStrynø). OrdbS.(Loll.-Falster).
jf.VSO. flt. -er: Bagges.DV.IX.226). (ænyd.
olde(n), SV. dial. ålla (Rietz.839), no. dial.

olla; maaske besl. m. no. dial. olda, alda ofl.^

bølge(dal), oldn. alda, bølge; jf. alle || dial.)

stort, aflangt kar ell. trug (ofte dannet
af en udhulet træstamme), især anv. til saltet

flæsk og til sild. Moth.016. Cit.l?56.(Aarb
LollF.1927.Hjemst.41). *I samme Kammer
. .

j
Der stod en Olde med Kjød i Salt.

Winth.RF.51. Feilb.IL739. jf.: 2 rumme-
40 lige Jordkældre, den yderste indrettet til

en Oldkælder og tildels Saltkælder»
Tauber.Dagb.15. \\ især i ssgr. som Flæske-
olde (ReynikeFosz.(1747).130) og navnlig
Salt-, Suleolde (s.d.).

Olde-, i ssgr. ['cola-] 1) især (jf. dog
Oldearv^ i slægtskabsbetegnelser, dannet til

1. led i Olde-fader, -moder, se Olde-barn,
-datter, -forældre, -søn, -tante ofl. \\ under-
tiden veksler Olde- w. Old-, se u. Olde- arv,

50 -fader, -morbroder, -moster, -tante. 2) (sj.)

til II. Olden, se u. Olden-borre, -svin. -arv,
en. (ogs. Old-. jf.VSO.). {ænyd. old(e)-, glda.

oldearv; til I. Old; jf. glda. oldeleve og oldn.

at alda ø91i, til evig ejendom; sml. oldarvet;
nu næppe br.) arv, som stammer fra ens for-

fædre; nedarvet gods. Moth.09. VSO.
|j

bil-

ledL *Saa kommer da vort Paradis igien,
|

Til Olde-Arv, os i Messia undetSkVid.
IV.31. -barn, et. (jf. -datter, -søn^ barne-

60 barns barn. de gamle Menneskers . . Glæde
over dette Oldebarn, der skulde komme.
KLars.MH.154. Børn, Svigerbørn, Børne-
børn og Oldebørn. BerlTid.y6l919.M.10.
sp.2. -borger, en. se Oldenborre, -dat-
ter, en. Uf. -sønj kvindeligt barnebarns-

barn. D&H. -fader, en. (dial. (i bet. 2)

26*
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Old-. Blich.(1920).XIX.199. jf.Feilb.). {glda.

d. s. i bet: bedstefader (Kalk.III.285. Bimler.

282. lMos.28.4(GldaBib.)), æda. aldæfa-

thær, bedstefader; vistnok (jf. dog MKrist.
Fr.45. VDahlerup.Jyskelov.(1919).67 samt
oldn. aldarfaQir, stamfader, patriark, alda-

f95r, navn paa Odin) laant fra mnt. olde(r)-

vader (jf. oldfris. ald(a)feder, oeng. eald(e)-

fæder^, Jivis 1. led er mnt. de olderen (nht.

die elternj, forældre, sa. ord som ældre (se

III. old;; jf. Oldemoder samt I. Oldfader
i|

ordet betyder egl. og endnu i jy.: bedste-

fader (2); dial. findes ogs. bet. „svigerfader"

(OrdbS.;Ærø)) 1) (nu kun dial.) bedste-

fader (2). en ødsel Søn (kan) paa en kort
Tid . . adsprede . . den Formue, som kan
være ham efterladt og i lang Tid samlet
af Oldefader og Faåer. Argus.l771.Nr.4o.4.
Feilb.

II (jf. Oldeforældre; i fit. Arv bør at

fremgange, imens Afkom er til, og saa
længe Børn og Børnebørn ere til ned ad,

da arve ej Forældre, eller Oldefædre, op
ad. DL.5—2—28. Paulus . . taler om Børne-
Pligt at forsørge deres Forældre og Olde-
fædre. Hersl.Præd.72. 2) bedstefaders ell.

bedstemoders fader, jeg vilde nødig miste
de Knapper, thi min Får, min Farfar og
min Oldefar har ejet dem. Holb.llJ.V.9.
sa.Tyb.I.l. Jeg saae Jer an for hendes
Oldefader eller for hendes Tipoldefader,
mindre end 3 Grader i nedstigende Linie
kan dog ikke være mellem Jer. Skuesp.
III1.61. Bagges.LJ.266. ERodeJP.135.

\\

(jf. Oldeforældre; i flt. Bedstefædre, Ol-
defædre, og Tip - Oldefædre. ^a^^es-iVE".

172. BerlTidMil926.M.11.8p,2. 3) (jf. I. Old-
fader; især i flt.; nu 1. br.) stamfader; for-

fader; patriark. Moth.09. *de ældste 01de-
Fædre

|
Deres Fryde-Psalmer sang. Brors.

41. vor Olde-Fader Adam. Ew.(1914).IV.
97. følge Helte-Banen med Olde-Fædres
Billeder for Øiel Grundtv.Saxo.III.35. vore
Oldefædre for Tusinder af Aar tilbage.
AarbLollF.1927.Hjemst.60.

|| fi/". I. Oldfader
slutn.) f om grundlægger af en videnskabs-
gren, (første) forkynder af en lære olgn.

det (er) let at dømme, at denne ærlige
Olde-Fader (o: Hippokrates) har ikke med
Ord udtrykt alt hvad han har villet

sige. JCLange.NV. 109. Oldefaderen Sy-
T&ch.Funke.(1798).83. -forældre, pi.

{ænyd. d. s. i bet.: forfædre, ascendenter)
oldefader og oldemoder, de vare Oldefor-
ældre og skulde snart holde deres Guld-
bryllup. ^CAnd. 7. 56<5. At have 8 Aner
vil sige at vide, hvem alle ens 8 Olde-
forældre var. Landbo.1.38. I den forreste
Stue hang en Samling Silhouetportrætter
af Bedsteforældre og Oldeforældre. 5øi-
berg.HK.65. -moder, en. {ænyd. d. s. i bet.:

bedstemoder, æda. aldæmothær; vistnok laant
fra mnt. olde(r)moder (om dettes 1. led se

Oldefader; || ordet betyder egl. og endnu i

jy.: bedstemoder (1); i dial. findes ogs. bet.

„svigermoder" (NKlein . TreFortællinger fra
ÆrøogAls.(1927).73)) 1) (jf. I. 01de 1; nu

kun dial.) bedstemoder (1). den troe i dig
. . som boede først i din olde-moder (1819:
Mormoder; Lois, og din moder Eunike.
2Tim.l.5(Chr.Vl). *nu reiser sig fra Hyn-
det

I

Gamle Ellen Oldemoer:
|
„Sønne-

søn! hvad har vi syndet I^In^. 75^.^7. Feilb.

II
(nu ofte opfattet som bet. 2) fanden ell.

satan og hans oldemoder, se Fanden
1.6 (jf.u. tuntus). Satan, jf.: Diævelen .

.

10 og hans Olde-Moder. HDorpius.Oculus
TemporisHistoria.(overs.l733).71. Du kan
ligesaa godt troe paa Djævelen og hans
Oldemoder . . som paa det dumme Tøj, de
kalder Mirakler. Hauch.VII. 176. helve-
des oldemoder, se Helvede 1 slutn. 2)

(jf. I. 01de 2) bedstefaders ell. bedstemoders
moder. Moth.09. min Moor, min Beste- og
Olde-Moor. IIolb.Tyb.III.2. ERode.JF.13o.

jf.: *Nu er Tulte (d: en høne) Oldemo'r,
|

20 og hver en artig Kylling
j

viser hende
dyb Respekt | og kaglende Hylding. Rich.
1.34. talem. (dial. ogs. til bet. 1): du har saa
lange negle, at du kan grave din olde-
moder op, se Negl l.i. 3) (jf. -fader 3; nu
1. br.) som (spøg.) betegnelse for gammel kvin-

delig slægtning ell. (uden hensyn til slægt-

skab) for en gammel kone; ogs.: kvinde fra
ældgamle dage, især betragtet som stammoder.
en Daarlighed at ville tale ligesom Kong

30 Dans Olde -Uoder. Holb.MTkr. 510. Eva,
vores Oldemoder. LricZ.i75i.557. Wess.153.

4) (jy-) betegnelse for Vesterhavet. Feilb.BL.
12. oldemoders fadklude, se w. Fade-
klud. 5) navn paa visse gamle bøger ell.

skriftværker. 5.1) {ved sammenblanding af
oldn. edda, digtekunst, og edda, oldemoder)
foræld, betegnelse for de to oldislandske frem-
stillinger af gude- og heltelivet, eddaerne (jf.
Ro8enb.I.144). Oldemoders Fortælling om

40 Nordens Guder . . ved S. Tvermose Thy-
regod. (bogtitel.1890). jf. : et saadant Digt
(d: Vqluspå), der som den sande Edda (alle

de andres gamle Oldemoder) burde staaet
i Spidsen (o : for eddadigtene). Grundtv.My-
tologi.(1808).6. Det var forgjeves, at en
enkelt . . som Sandvig . . havde frem-
draget kostelige Perler baade fra Edda-
Minderne og de sidste Oldemødres Haand-
skrifter. Ing.Levnet.I.lll. 5.2) navn paa et

'O haandskrifi, som indeholder optegnelser ved-
rørende Ribe domkapitel og bispestol. Sam-
ling af Adkomster, Indtægtsangivelser og
kirkelige Vedtægter for Ribe Domkapittel
og Bispestol, nedskrevet 1290-1618, kaldet
„Oldemoder" (Avia Ripensis). Udgivet . .

af O. Nielsen. (bogtitet.l869.jf.smst.ivf.).
-morbroder, en. (sj.) oldemoders ell.

(dial.) bedstemoders broder. Old-: Blich.

(1920).XXIV. 59 (om bedstemoders broder).

60 -moster, en. (jf. -tante; sj.) oldemoders
ell. (dial.) bedstemoders søster. Old-: Blich.

(1920).XIX.176 (om bedstemoders søster).

I. Olden, en. se II. 01de.
II. Olden, en ell. (sjældnere) et (vak-

lende køn angives D&B. Saaby.'' jf. ogs.

Bøgeolden;, ['(nr(o)n] flt.d.s. (Mossin.Term.
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792. Hauch.SDJJ24. MO. Feilb. D&H.).
(glda. d. s. og alden (Småstykker.(1884- 91).
29), æda. aldæn, oldn. aldin, n., (spiselig)

træfrugt; sml. no, dial. alda, træfrugt, fsv.

alda, frugtbærende træ; besl. m. (afl. af) ro-

den i oldn. ala, ernære (se Alderj l| især

koll. og oftest i ubest. f. (best. f. oldenen:
Mossin.Term.792. Sal'XVIII.452)) 1) fæl-
lesbetegnelse for frugten af bøg: bog (LI),

og eg: agern; (nu) især (naar ordet an-
vendes om en enkelt af disse frugter (sml.

VSO.)) om, bøgetræets frugt: bøgeolden
(JPPrahl.AC.98. Leth.(1800). VareL.HlG.
Feilb. jf. MO. LandbO.III.733); tidligere

ogs. om frugten af forsk, andre træer, der
anvendtes til foder for husdyr (Moth.015.
Da. SkovforeningsTidsskr. 1921. 300. jf. ogs.

Jordoldenj. JTusch.87.192. man (ser) Men-
nesker ingen Idée at have haft om Ager-
dyrkning, men have brugt Olden eller

Agerne i Steden for Korn. Eolb.Ep.1.22.
Oldenborre, rettere sagt Oldenborer fordi
den giennemborer den spæde Olåen.EPont.
Atlas.1.665. Lands-Herren havde . . Nytten
af Oldenen, som af de sparede Træer
kunde ventes. OeconJourn.1757.458. *Ikke
jeg plukker den Valnød grøn eller sanker
i Forraad

|
Piggede Olden til Vinterbrug.

Hauch.SD.1.124. Skovskaden lever dels af

Insekter, dels af Bær, Olden, Nødder og
lign. Spdrck.ND.356. \\ i udtr., der omhand-
ler (ell. hentyder til) den tidligere anvendelse

af disse frugter til svineføde. (ofte i forb.
som drive, genne, have, holde, sætte ell.

t slaa (Moth.015. vAph.(1764)) svin paa
olden (o: i en skov, hvor der er rigelig olden
og andet lignende foder)). DL.5—10—22(se
brænde sp.20^°). i Skovene fattedes Ol-
den til Føde for Svinene. Molb.DH.II.142.
Sandsynligvis har den større Del af Lan-
det havt for Vane at drive Svinene paa
Olden i bestemte Skove. CVaupell.S.lO.
8mst.9. D&H. om oldenhøst: Hvor meget
Flesk Bønderne end selv forbruge aar-
ligen og sælge til Kiøbstædmanden . . saa
sende dog Bønderne mange Tusinde (svin)
efter en god Olden imod Eideren og El-
ben. Schytte.Polit.67. 2) {jf. ty. eichel i lign.

bet.; foræld.) metalknap med kvast, anv.
som forsiring fortil foroven paa skaftet af
halvlange ridestøvler (husarstøvler). Skoma-
geren.(1832).86.^

Olden-, i ssgr. ['a)r(9)n-] (jf. dog Olden-
borrej. (nu næppe br. Olde-, se u. Olden-
svin samt Oldenborrej. (især forst., landbr.,

navnlig m. h. t. ældre tiders forhold) af IL
Olden 1, fx. (foruden de ndf. anførte):
olden-dannet, -has(e), -kerne, -rig, -skal.

•aar, et. aar, betragtet med henblik paa
mængden af olden (især m. kvalificerende

adj. som daarligt, godt^; spec. (uden saa-

dant adj.) om aar, t hvilket bøgen (og egen)
bærer rigelig frugt. OecMag.I.141. CVau-
pell.S.8. TroelsL.V.36. -afgift, en. d. s. s.

-gæld. vAph.(1764). VSO. -bore(r), en.
se Oldenborre.

L Oldenborg^er, en. ['(nl(8)n,b(»)r'-

(q)QT] fit. -e. spec. (især i flt.), om medlem-
merne af den i Danmark fra Christian I
til og med Frederik VII regerende fyrste-
slægt, der stammede fra det tidligere

storhertugdømme Oldenborg. S&B. Otto-

sen. VH.II.96.
IL Oldenborger, en. se Oldenborre.
oldenborgsk, adj. ['(nl(a)n|b(nr'(q)s^]

ip(f oldenborgisk. Holb.DNB.200). adj. til

Oldenborg og I. -borger; spec: som tilhører,

vedkommer den fra Oldeyiborg stammende
kongeslægt. Om de Danske Konger af den
høylovlige Oldenborgske Stamme. Holb.
DNB.198. (det) oldenborgske Kongehus.
Ottosen.VH.II.55. Det saakaldte Olden-
borgske Horn. Aarb.l923.255/f.
Oldenborre, en. ['(»)l(8)nib(nrWo] (tid-

ligere undertiden (ved tilknytning til IL bore^
20 skrevet -bore. Holb.Ep.I1.316.IV.211. -bo-

rer. smst.III.421. jf. EPont.Atlas.L665 u.ll.

Olden 1. — (ved (spøg.) tilknytning til I.

Oldenborger; jf. ogs. Brandenborre; nu
næppe 6r.J -borger. Holb.Usynl.III.6. PN
Skovgaard.B.58. f Oldeborger. LTidJ723.
198). flt. -r. {ænyd. olden-borre, -borger,
-burger, -børre; 1. led er IL Olden; 2. led

er vistnok besl. m. nt. burren , suse ; jf. Ol-

den-kop, -torne, -torre) 1) (zool.) insekt
'.0 af gruppen Melolonthinæ (af torbisternes

familie); især om slægten Melolontha, hvortil

arten M. vulgaris (den alm. oldenborre; J/".

ogs. Hede-, Klit-, Sankt Hans- oldenborre),
hvad Græshoppen lod overblive, aad 01-

åenhorren. Joel.l.4. vAph.Nath.VLl4. Gi-
ves der et varmt Foraar, uden Oldenbor-
rer? Oehl.Levnet.II.249. Grundtv.SS.V.447.
*Fuglen fløjter lystig væk,

|
og Oldenbor-

rer surre. iCaaZwwd.^ 78. Spårck.ND.254. den
o sortrandede oldenborre, M. hippoca-
stani (hvis dækvingers siderand er sort). KAa-
gaard.Thye.(1802).55. SRostr.LS.87.

\\ (jf.
bet. 2) billedl. ell. i sammenligning, om per-

son, din indtil Døden forbundne ringe Ma-
dik, Kaalorm og Oldenborger. Holb.Usynl.
IIL6. især om forvirret, forstyrret person:

ChrBorup.PM.24. al Illusion for selv en
forstyrret Oldenborres Forestillingsevne
maae reent o^høre.Bagges.Danf.1.380. Han

50 er som en forvildet Oldenborre. VSO. Han
ligner en forstyrret Oldenborre (o : har et

komisk udseende). Kværnd. \\ f talem. kom-
me over et færgested for oldenborrer, se

u. IV. for 10.2. 2) (soldat., foræld.) overf.,

om granatstykke, der kommer snurrende
gennem luften ligesom en oldenborre (1).

KLars.UK.272. Oldenborre-, issgr.(8j.

Oldenborg-, se m. -mønster^, a/" Oldenborre 1,

fx. Oldenborre-angreb, -mdsamling, -larve
60 osv. -aar, et. aar (i reglen hvert fjerde),

hvor oldenborrerne er særlig talrige; flyve-

aar. LandmB 1.605. de store Oldenborre-
aar 1856, 1859, 1883 og 1S87. DanmHavebr.
684. -hns, et. (nu næppe br.) legetøj (i

form af et lille hus) til at anbrinae ol-

denborrer i. MO. -monster, et. (jf. ty.
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kafermuster; haandarb.,!) mønster, der min-
der om (ryggen af) en oldenborre. Hjerte-

garn-Strikkeanvisnmger.[1933].92. Olden-
borg-: Pol.^yd932.9.sp.5. -orm, en. (nu

næppe br.) oldenborrens larve. Hirschfeld.

FrugttræersOpelskning.11.(1 790).127. -træ,
et. (sj.) ask, Fraxinus eæcelsior L. JTusch.
303(Kbh.).
Olden-beg:, en. (jf. -træ; bornk.) bøge-

træ (som bærer olden). EPont.Atla8.III.167.

VSO. JTusch.87. Trap.^III.524. jf.: et

eneste Olden-Bøge-Træ. Thurah.B.35.
-drift, en. det at drive svin til skoven og at

holde dempaa olden der; ogs.: svineopdrætning

grundet paa en saadan drift. vÅph.(1759).

MO. Svineholdet var fortrinsvis grundet
paa Oldendrift, saaledes at Svinene næ-
rede sig af de nedfaldne Agern, Bøge-
olden. Frem.DN.285. ForstO. -dækker,
en. (fagl.) redskab (sammensat af en harve

og tromle), som trækkes hen over skovbunden

og derved dækker de nedfaldne olden. Tidsskr.

f.Skovbrug.XL(1889).235. ForstO. -fald,
et. nedfald af olden ell. selve de nedfaldne
olden. LandmB.III.226. Fra fordums Tid
levede man i den Opfattelse, at Olden-
faldet var Skovens Hovedudbytte.fi^owarfi
Grøn.SF.14. -fede, v. (jf. -fodre, -fødej

opfede (svin) paa olden. part. -fedet; VSO.
MO. v&s. -fedning: VSO. MøllH.IV.488.
-flæsk, et. flæsk af oldenfedede svin. (Kalk.
IIL286). Prom.'Vel812. MO. OrdbS.(sjæll.).

-fedre, v. (jf. -fede), vbs. -fodring: S&É.
-frng^t, en. (l.br.) d. s. s. Olden 1. CVau-
pellS.7. -fede, v. (jf. -fede). VSO.(u. Ol-
densviinj. mange Svin . . kunde olden-
fødes i (skovene). LandmB.I.178. LandbO.
III.7S6. -gang, en. det, at svin gaar paa
olden. VSO.(u. -tid^. -gris, en. (jf. -svinj.

VSO. MO. -gæld, en. {glda. d. s.; jf. -af-

gift, -penge) afgift, som skovejeren modtog

af de bønder, hvis svin gik paa olden i hans
skov. DL.3—13—1. CVaupell.S.10. Svendb
Amt.1923.86. -hest, en. vAph.(1759). Eie-
ren . . efterforskede, om Træernes Ud-
seende var saadant, at de lovede en god
Oldenhøst og en rigelig Oldengjæld.C Kait-

vell.S.7. ForstO. -kane, en. (jf. Agern-
kaffe; nu næppe br.) kaffesurrogat, frem-
stillet af risiede og malede olden; oj^s. om
den paa dette surrogat fremstillede drik (tid-

ligere anv. som lægemiddel). Allerede for
mange Aar siden har Oldenkaffe været
bekiendt som et Middel mod Blodgang.
Frank. SM. 1805. 889. BiblLæg. XIII. 411.
-kep, en. {2. led er vel sa. ord som 2. led

i Edderkop; nu næppe br) d. s. s. Olden-
borre (1). Reenb.II.408. -peng^e^ pi. d.s.s.

-gæld. Schytte.IR.II.296. Leth!(1800). MO.
S&B. -ret, en. ret til at opkræve olden-
gæld. S&B. D&H. -rettighed, en. d. s.

VSO. MO. -skade, en. (nu næppe br.)

V skovskade, Garrulus glanaarius, der om
efteraaret og om vinteren lever af olden.

VSO. M0.il.792. -skoT, en. {ænyd. d.s.,

oldn. aldinskégr) skov, der er rig paa olden.

ell. hvor svin drives paa olden, udi Skaane,
Halland og Blegind ere megen Olden-
Skouv af Eeg oc Bøg. Pftug.DP.56. Møll
H.IV.488. -skraa, en. knust, groftmalet
olden, brugt som foder. Pol.^''/til918.15.

-svin, et. (f 01de-j. (jf. -grisj svin. som
gaar paa olden (for at fedes); ogs.: svin,

som er fedet med olden. Moth.016. Blich.

(1920).XXIX.89. en Rettighed til at have
10 fireogtyve Oldensvin frit paa Skov i 3
Maaneder af Asnet Schack.35. LandbO.III.
736.

II
billedl. ell. i sammenligning. Bønderne

begyndte . . at grynte som Olden-Sviin.
Faye.LitArb.II.233. *Troer I, Herr Jun-
ker! at vi har Frygt for

|
Hine fyenske

OldensYiin? IIrz.XI.168. *mange Danske,
|

Der mæske sig med Mad, Vin, 011, og
Brændevin,

|
Til de saa tykke blir, som

andre Olde -Svin. FrHorn.PM.133. -syn,
2« et. offentligt eftersyn, der foretoges hvert aar

i oldenskove for at faa fastslaaet, hvor mange
svin der maatte gaa paa olden i hver enkelt

skov. M0llH.IV.488. -tid, en. den tid af
aaret, svin gaar paa olden, ell. den til svins

fedning i skoven fastsatte tid. vAph.(1759).
VSO. MO. -tome, en. {2. led er maaske
besl. m. Torn (navnet skyldes da dyrets bør-

stede ben); jf. -torre; zool., nu næppe br.)

oldenborre. OFMull.ZoolPr.54. Nemnich.
30 -torre, en. (ogs. -torer. EPont.Atlas.1.665).

{2. led er vistnok besl. m. mnt. turren, flyve

susende olgn. (jf. -borre i Oldenborrej; sml.

holl. tor, bille, sdjy. tor(re), bille (MDL.600.
Kok.DFspr 1.402), jy. torrebasse, skarnbasse
(Feilb.);

jf.
-torne; dial.) oldenborre. Levin,

(østjysk: Ry). Kok.DFspr.1.402. Feilb. -træ,
et. {ænyd. d.s., oldn. Sildiniré, frugttræ; jf.
-bøg; nu 1. br.) træ, som bærer (rigelig) ol-

den. DL.5-10—2L MøllH.IV.488.
40 Older-frne, en. se Oldfrue, -mand.

en. ['(olar-l (glda. alder-, olderman ofl.

(Brøndum-Nielsen.GG.II.251) , æda. aldær-
man, glno. 9ldurma9r; fra mnt. older-, al-

derman, hvis 1. led er mnt. older, ældre, egl.

komp. til olt, gammel (se IH. oldj; jf. Al-
dermand samt Olderfrue (u. Oldfrue^) 1)

leder af, formand for en (offentlig) for-
samling, sammenslutning, forening
olgn. *Athenen stoed sig længe vel

|
Og

50 styred var alleene | Af Older-Mænd ved
Ræt og SkiÉsl. LTid.1728.637. (han) var
Oldermand for Kannikerne i Roskilde.
Grundtv.Saxo.III.379. især i flg.anv.: I.l)

formand for en sammenslutning af nærings-
drivende, især haandværkere (haandværks-
mestre), af samme fag; formand for et lav
(H), gilde (L3.i) ; ogs. (foræld.) i flt., om med-
lemmer af et udvalg inden for et lav (be-

staaende af oldermanden og nogle lavsmestre),
60 der virkede som en slags styrelse, dømmende

myndighed olgn. (jf.KofodA.III.166). Øv-
righeden . . skal forordne i deris Bye visse
Vognmænds Lav, og derover bestille een
dygtig Oldermand. DL.3—11—1. Jeg er
Oldermand for Hattemagerne, jeg har no-
get at klage for Bormester. HoTb.Kandst.
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V.S. Malermesternes Oldermand. 5c/iaMd.

VV.38. Hvad Styrelsesformen (for lavene)

angaar, saa forestodes Lavets Anliggender
af en Oldermand med een eller to Lavs-
medlemmer (Stolsbrødre) ved sin Side.

SaVXV.535. TelefB.1933.8p.3581A987. 1.2)

om lodsoldermand. Nørreg.Privatr.V.219.
Forordn?'hl831.§ll. 1.3) (næsten foræld.)

m.h.t. forhold paa landet; dels, inden ud-
skiftningen, om formand for by-, ejerlaget:

alaermand; dels (i senere tid): (gaard)mand,
som gaar sognefogeden til haafide, overtager

dennes hverv i landsbyer, hvor en saadan
ikke bor, olgn. Moth.09. (græsningspenge
skal) betales til Oldermanden i Byen. Olufs.
NyOec.1.92. Sogne- og Bondefogderne,
samt i de Byer, hvor ingen af disse fin-

des, Oldermanden, skal, under Herreds-
fogdernes og Birkedommernes Bestyrelse,
have Opsigt med, at Orden og Sædelig-
hed, i Følge Anordningerne, haandthæ-
ves. Forordn.'^/sl791.§27. MDL.691. Møll
H.IV.489. Feilb. AarbFrborg.1918.101.121.
1.4) (bornh.) formand for et gilde (L3.2).

Moth.09. Cit.1770. (Bornh.Samlinger.XVI.
(1925). 206). Esp.101.245. 2) (nu 1. br.)

billedl., især om person, der er den ældste i

sin kreds, driver det vidt, er den første paa
sit omraade. (ofte i nedsæt, forb.). (mini-
steriets) evigglade Oldermand og Kobber-
smed Klaus BeTntsen.EBrand.(Pol.^U8l921.
5.sp.6).

II
i forb. m. præp. for. II Monsieur

Oldermand for alle abgesmagte Pedanteri
Luxd.FS.31. *Homeros var hans Gaade-
navn, | Den Oldermand for Sklalde.Grundtv.
Krøn.^40. skal denne Oldermand for alle

Charlataner (o : Cagliostro) endnu efter sin
Død forrykke ogsaa din før saa sunde
Hjerne. Gylb.1.249. -mands-peng^e, pi.

(foræld.) pengeafgift, som lavsmestrene skulde
svare til oldermanden (VSO.), ell. som en
nyvalgt oldermand skulde svare til stadens
kasse. Reskr. 'Vs 1814. §9. jf. Anordn, og Regi.
'^umi.iii.
Olde-STin, et. se Oldensvin, -søn,

en. (jf. -datter) mandligt oldebarn. D&H.
AchtonFriis.DØ.111401. -tante, en. (ogs.

Old-j. (1. br.) person, der er ens oldefaders ell.

oldemoders søster ell. svigerinde ; ogs. (spøg.) i

videre anv., om gammel kvindelig slægtning.
her er et Fotografi af hendes „Urgross-
niehte" . . som ifølge en Familietradition
ganske skal ligne sin Oldetante. Jør^.Goe-
the-Bogen.(1913).109. Dér skal jeg altsaa
sidde og spise Risengrød sammen med
en Old-Tante, der bruger Snus. Po/.'Via
1927.4.sp.l.

i. OId-fader, en. {dannet i nyere tid

til L Old (som modsætn. til Oldefader^; nu
1. br.) mandsperson, fra hvem en person ell.

familie nedstammer; stamfader; især i flt.,

om slægtninge i opadstigende linie, ofte spec.

om de ældste (kendte) led; ogs. (uden hensyn
til slægtskab) om tidligere generation(er):
forfædre, dette hellige Scepter, baaret af

mine Old-Fædre, og hugget ved Dan hin

Mikellati egne kongelige Hænder. Sw/iwi.

(SkVid.XII.98). Israel selv, naar det van-
slægtede fra Oldfædres Religion og Dyd.
Balle.Bib.1.31. Oldfædrenes (o: patriarker-
nes) Alder aftager gradvis lige til khvsi-
hum. Rask.HT. 36. vore Oldfædre stand-
sede ikke ved Betragtningen over denne
vigtige Elementar-Aands physiske Egen-
skaber. JohsSteenstr.HD.50.

\\ O/. Oldefader
10 3 slutn.) t grundlægger af, (fremragende)

læremester i en videnskabsgren olgn. (jeg)
skriver (ikke lejlighedsvers), førend jeg veed
hvad jeg kan vente for min Umage, og
hvor jeg kan være vis paa at tage det —
Det Sprog forstaaer jeg, sagde vor Old-
Fader Simonides. Eiv.(1914).fV.347(jf.Vilh
And.Goe.I.61). Lægernes Oldfader Hippo-
krsites. Tode.SJ.1.33. II. -fader, en. se

Oldefader, -fag;, et. (sj.) videnskab, der
20 beskæftiger sig med studiet af oldtiden.VSO.
-forsker, en. (i. s. s. -gransker. VSO. vor
Tids Maler søger at trænge ind i sit Æmne
og studerer det som Oldforsker (Brandes.
E.213: Archæolog). Brandes.IV.147. Troels
L.L.131. -forskning^, en. (jf. -gransk-
ning;. VSO. CSPet.Litt.598. -frue, en.
(i bet. 2 ogs. Older-. Skattegraveren.1885.1.

56). (jf.
mnt. oltvrouwe) 1) egl. om ældre

kvindeligt tyende, der havde opsyn med tjene-

3p stepigerne i en stor husholdning (Moth.08);
nu: (ældre) kvindelig funktionær, der fore-
staar et hofs ell. en større institutions vask
og fører tilsyn med linned, sølvtøj, inventar
osv. VSO. den lille sorte Hund . . løb
ind til Oldfruen paa Slottet og sagde:
„ . . I kan vel lade mig faa nogle Dyner
og Puder til min Moder". SvGrundtv.FÆ.
1.72. Oldfruen (paa hotellet) havde erklæ-
ret sig for meget tilfreds med den nye

40 Fige.Schand.SB. 117. Vartov Hospital . .

Inspektøren . . Oldfruen. TelefB.1933.sp.86.

2) (jf. I. Kælling 8.i; dial.) om det sidste

rugneg (der anses for det fornemste). De
fire pyntede Neg stilledes . . op i Danse-
stuens fire Hjørner og det fornemste. Rug-
neget, blev kaldet Oldfrue. Katalog o. land-

bohist. Udstill. Odense. (1900). 42. Danmarks
Folkeminder.VL(1910).14. -fag:l, en.(zool.)

fortidsdyr, der staar paa overgangen mellem
50 fugle og krybdyr; Archæopteryx. Omithol.

ForeningsTidsskr.1912/13. 71. Brehm. DL.^
II3.7. -g^aminel, adj. (jf. oldtidsgam-
mel u. Oldtids- ; 1. br.) meget gammel; æld-

gammel. *I Birkens, i Bøgens
|
Oldgamle

Bark | Rister ham Runen. Søtoft.RD.151.
(hun) følte sig oldgammel ved Tanken.
KMich.K.96. -g^esel, en. {efter nt. oold-

gesell (Mensing.Wb.III.848), mnt. oltge-

selle, ty. SLltgeseUe; jf. -svend; foræld.) egl:
60 ældste svend paa et værksted (vAph.(1764));

ogs. (og især) : formand for ei lav af haand-
værkersvende (jf. Oldermand l.i^. P^'Vn
1749.§7. (jeg) har været Oldgesell paa Lan-
get i 20 Aar.ARecke.EnOldgesell.(1860).78.
JPJac.(1924).T.17. under Ledelse af deres

to Oldgeseller trak (skræddersvendene) re-
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gelmæssig til og fra Vagt under hele Be-
lejringen (1807). HistMKbhJllS. CNyrop.
Eaandv.283. -graa, adj. (j/. oldtidsgraa

u. Oldtids-; sj.) fra den graa oldtid ell. graa

af ælde; ældgammel. Evripides. Skuespil. I.

(over8.1875).105. D&H. -£^raii8ker, en.

(jf. -forsker samt -granskning^ person, som
studerer ældre tiders, især oldtidens, (kul-

tur)forhold; antikvar (1). Rothe.Nat.1.807.
Grundtv.BrS.152. Blich.(1920).XX.75. „er

min Herre en Oldgrandsker?" — „Jeg stu-

derer Antiquiteterne con amore." Erz.III.
21. Hos ham ophævedes igen den skils-

misse, i hvilken så ofte oldgransker og
historiegransker, sproglærd og oldkyn-
dig .. går hver sin yG\.ADJørg.GZ.176.
-g^ranskning:, en. (jf. -gransker samt
-forskningj. VSO. nordisk oldgranskning.
NMPet.Afh.III.388.Letterst.tidskr.19S3.446.
-historie, en. (jf. Historie 1). Grundtv.
SV. I. III. Undersøgelser til nordisk old-

historie. EJessen.(bogtitel.l862). Saxos Old-
historie. NMøllVLitt.III.455.
Olding, en. ['coldeix, gldgs. 'cnleix] flt.

-er (Moth.OlO. Bagges.DV.IX.188. Hauch.
SD.1.238. Fridericia.NH.1.99) ell. -e (Zak
Niels.Maagen. (1889). 12. Howard Grøn.SF.
54. jf.: *paa de Stole jeg saae Oldinger
lige saa mange,

| Alle de Oldinge sad
svøbte i Kjortlerne hvide. Grundtv.SS.V.
588. sml. VSO. MO. Mikkels.Sprogl.166.
Saaby.''), (ænyd. d. s., glda. oUing (CodexEs-
romensi8.(1880-81 ).137), æda. aldung, oldn.

9ldungr; sandsynligvis afl. af et til mnt. olt,

osax. oldfris. ald (se III. old^ svarende nor-
disk ord m. bet. : gammel \\ bet. 1 synes ret

sen og skyldes vel til dels tilknytning til old-;

i ældre da. ligger vægten navnlig paa bet.

„anset, udmærket person") 1) (jf. Grøn-, Ju-
belolding samt Gamling, Gubbe 2; især fH)

mand, som er højt til aars; meget gam-
melmand. Moth.010. *Tung paa trætte Ol-
ding hviler

|
Alderdommens kolde Haand.

Bahb.PoetF.I.ll. »Jeg er en bøiet Olding,
træt af Yeråen. Oehl.A.174. *Barnet kry-
ber. Drengen løber. Manden gaaerl

|
Vak-

lende ved Staven blege Olding staaer.

Blich.(1920).lV.208. Ganske i Alminde-
lighed tænker man, naar man hører Or-
det „Olding", paa en affældig, rystende
Skikkelse, som har tabt sine Sansers fulde
Brug. OBloch.D.U.120. *en Olding,

|
hvis

Øjne staar i Y2ind.Aakj.RS.121. jf.: I

mine bedste Aar er jeg bleven en Olding,
udtørret paa Sjæl og Legeme. Gylb.Novel.
11.11.

II
(l.br., jf.: „Aldrig om Qvinder."

Levin.) om meget gammel kvinde. VSO.
(„I visse Egne af Danmark"). Naa, hun
var da ingen Olding, og ingen anede, hvor
fammel hun var ^f Sind. EBrand.UB.115.
*ont.M.120. jf.: Aldrig glemte hun .. de

Indtryk, hun fik ved at se ham vandre
sammen med sin gamle Søster paa Ga-
den. Hver Dag kunde man se disse to
stilfærdige Oldinge komme vandrende.
ZakNiels.Maagen.(1889).12. U billedl. Det

danske Folk er ingen Olding og Dansk-
heden ingen Forgangenheden tilhørende
Oldsag.j0rsf.F7I.46. (jf. bet. ^) om træ:

EKornerup.Ecuador.(1 91 9). 32. Efterhaan-
den som Skovens Oldinge . . styrter tU
Jorden som Dynger af raadne Grene og
trøsket Træ, rykker nye Generationer
irem. EowardGrøn.SF.54. jf. (poet): *En
Steen skal reise sig med Mos, og tale

|

10 Om Alf til Oldings -Egene. Oehl.HS.176.
*Forpjuskede Krager forsamles

|
i Top-

pen af Oldingee g e. KWiinstedt.Vejene.
(1914).50. 2) t (jur.) slægtning i opsti-
gende linie. DL.3~16—9—l. 3) (jur.,

foræld.) især i flt., om visse (i reglen 12)
gaardmænd af de ældste ell. mest ansete

i et herred, som var udnævnt til at vidne
i sager ang. markskel olgn. Moth.OlO.
VSO. Aarb.i872.290. 4) (jf.bet.lslutn.samt

20 Oldingehoved 2) Sf en art kaktus, Piloce-

reus senilis Lem. (hvis stamme især mod spid-

sen er beklædt med lange haar); den gamle
mand (se gammel sp.647^°). Gartner-kata-
log.1916. Nord.KaktusTidsskr.III. (1924).14.
Oldingee-, i ssgr. (nu sjældnere Oldings-,

se ndf. — sj. Olding-. *Tung Sneen er, der
Oldingissen \LmigeT.FGul(U).P.93). især (CO)

til Olding 1, fx. (foruden de ndf. paa al-

fabetisk plads anførte) ssgr. som Oldinge-
30 (ell. Oldings-Masyn, -agtig, -ansigt, -blik,

-haand, -kløgt, -røst, -skikkelse, -stemme,
-øje. -aar, et. (jf. -alder, -dag; højtid.) især

i flt., om livets sidste afsnit; høj alderdom.
Oldings-: Grundtv.SS.IV.350. en Mand,
der allerede nærmer sig Oldingsaarene.
Hauch.I1.102. -alder, en. (jf. -aar) høj
alderdom. Panum.499. (han) nærmede sig

Oldin gsald er en. ^aMc/i.J.5. -dag;, en.

(jf. -aar, -alder; især i flt; 1. br.). *Hvordan
40 opmuntres han i kraftrig Vaar?

|
Hvad

er hans Trøst for matte Oldingsdage?
FGuldb.(Rahb.Tilsk.l796.187). -dom, en.

(sj.) det at være olding; (præg af) høj alder-

dom. Fyrrernes (o: 40-aars-alderens) be-
gyndende Oldingedom.JacPaludan.UR.59.
-ded, en. død, der indtræder i et menne-
skes høje alder (som følge af alderdomssvæk-
kelse). Der tales meget om „Oldingedøden"
som den naturlige Død, den naturlige Af-

se slutning paa Livet; „Lampen slukkes",
„Lyset brænder ud*'.OBloch.n.U.137. Ol-
dings-: For os staaer hans hele Levnet
afbildet fra den spæde Alder indtil hans
lette og hurtige Oldingsdød.jØrsf. 7J7.P5.
Oehl.VIL372. -egf, en. se Olding 1 slutn.

-hoved, et. \) i egl. bet. Grundtvig . .

med det mægtige, bøjede Oldingehoved.
DagNyh.Vtl913.4.sp.2. Oldings-: Oehl.

XXV!277. det skjønne snehvide Oldings-
(^ hoved.Ing.KE.il.124. 2) ^ d.s.s. Olding ^.

Nord.KaktusTids8kr.IIL (1 924).14. -raad,
et. spec. (især hos sprogrensere, som gengi-

velse af Senat ell. (det gamle Grækenlands)
Gerusiaj om raadsforsamling bestaaende af
gamle mænd. *01dingeraadet | Sad paa
glattilhuggede Steen i den hellige Rund-
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}Lreds.Wilst.ILXVIILv.503. Det franske
Oldingeraad (Senat) sammentraadte i Man-
dags. Hejmdal.^/sl869.2.8p.2. IngvBondJR.
369, Oldings-: JMHertz.Isr.150. Estrup.
Verdens-Historie.(1826).27. -regimente,
et. (jf. -styre, -vælde; især nedsæt.) rege-

rings-, styreform, ifølge hvilken (en forsamling

af) gamle mænd har ledeben. HPloug.CF.
215. -styre, et. (især nedsæt.) d.s. EMøl-
ler.Landstingsopløs7iing.(1902).40. -syn, et.

(med.) langsynethed (2); presbyopi. Lunds-
gaard.BrillernesHistorie.(1913).6. -vælde,
et. (især nedsæt, 1. br.) d. s. s. -regimente.
HjælpeO.
OId-Jord, en. [II] {ænyd. d. s.; foræld.)

jordstykke, som er udlagt til græsning; græs-
jord; old (II). EPont.AtlasJV.102. jf.Stedn.
I1.XV. -kirke, en. (jf. -kirkelig; teol.)

om den kristne kirke i oldtiden. TroelsL.

Y1II.151. JPJacobs.Heros ogHelgen.(l 913).
44. -kirkelig, adj.(jf. -kirke; teol.) som
angaar, hører til ell. stammer fra oldkir-

ken. OskAnd.Novatian.(1901).264. Bibelske
Psalmer i Udvalg med oldkirkelige Melo-
dier. (bogtitel.1929). -kristelig, adj. (jf.
-kristendom; teol.) som hører til, er karak-
teristisk for kristendommen i dens tidligste

tid. den oldkristelige Litteratur. Moltesen.

(JClausen. Verdens -Litt. hist. I. (1901). 381).
Den mest imponerende oldkristelige Cen-
tralkirke er Sofiakirken i Konstantinopel.
Stilart.92. -kristendom, en. (jf. -kri-

stelig; teol.) den kristne tro ell. lære i den
form, den havde i dens ældste tid, i oldtiden.

Drachm.F.II.251. -kundskab, en. (jf.
-kyndighed saw/ Oldtidskundskab ; nu l.br.)

indsigt i, kendskab til oldtidens materielle og
aandelige (kultur)forhold. VSO. -kvad,
et. (fagl.) digt, som stammer fra et folks

oldtid. De episk-kristelige oldkvad hos de
gotiske fo\k.FrHamm.(bogtitel.l8?3). CSPet.
Litt.15. C3 -kyndig, adj. [-,køn(')di, (ol-

'køn'di] som har (indgaaende) viden om old-

tidsforhold; ogs. (om skrift): som handler om
oldtidsforhold. VSO. Saxo (vidner) selv, at

han havde de oldkyndige Islændere me-
get at takke. Qrundtv.BrS.316. Folkebøger
(af) oldkyndigt, historisk og filosofisk Inå-
holå. BrandesJ^.279. || i substantivisk anv.:
arkæolog. ADJørg.GZ.l?6. i sa. bet. fOld-
kynder, en. Moth.OlO. O -kyndig-
hed, en. [lol'køn'diihe'å] (jf. -(tids)kund-
skabj det at være oldkynaig; ogs. (og især):

videnskaben om oldtidsforhold; arkæologi.

VSO. Annaler for nordisk Oldkyndighed
ogUistone.(bogtitel.l836ff'.). Gennem Old-
kyndigheden hævder vi vor Folkeæt fra de
fjerneste Tider.HKjær.V0. 6. -kyn<ling,
en. (som gengivelse af oldn. frédr ma5r; jf.
-kyndig slutn.; vist kun hos Grundtv.) old-

kyndig person (jf. Kynding 2). en Præst,
ved Navn Are Oldkynding. Grundtv.Snorre.
1.3. smst.lW. -kælder, en. se u. II. 01de.
-maal, et. (^.) d. s. s. -sprog. Skoleti-

dende.1885.51. D&H. CP -mester, en. {jf.
ty. altmeister) ældre, højtanset person, man

tager til forbillede og fører; ogs. om frem-
ragende digter, tænker olgn. fra en gammel
tidsperiode. Oldmester og hans Bog (o:

om Lao-Tse). EMøller. (bogtitel. 1909). En
Oldmester blandt dem (o: essayisterne og
kritikerne) blev Sir Edmund Gosse. NMølL
VLitt.III.659. -minde, et. (1. br.) d. s. s.

Oldtidsminde. VSO. Larsen, -morbro-
der, -moster, en. se Olde-morbroder,

10 -moster, -myte, en. (jf. -sagn; l.br.) myte
fra oldtiden. Drachm.Hl.34. -norden,
propr. (sj.) Norden (dets forhold, kultur osv.) i

oldtiden. Cit.l822.(Grundtv.B.IL.56). D&H.
-nordisk, adj. som stammer fra, hører
hjemme i ell. minder om forhold, skik og
brug i Norden i oldtiden, den levende Nø-
gel til den Old-Nordiske Literatur er det
Islandske Sprog. Grundtv.Myth.24. Tven-
de Gange har B. i sine Studenterdage

20 været nærved at skulle duellere ; hvilket
rigtignok er en ægte oldnordisk Skik,
men alligevel slet ikke efter hans Smag.
Blich.(1920).XXV.119. Naar man endnu
jævnligt kan høre Folk tale om „oldnor-
disk Dragestil", saa er dette Navn ganske
misvisende. Stilart.112. jf. (spøg.): et ikke
ubekjendt Genies (o: Grundtvigs) burschi-
kose og ølnordiske Oversættelse af et

Bihelsted.Kierk.IV.269.
\\ ^j/. Nordmaal;

30 sprogv.) egl. (jf. urnordisk ; 1. br.) om det

fællesnordiske sprog før ca. 1000; ogs. (og
især) om det sprog, som taltes og skreves paa
Island (og delvis i Norge) c. 1000-1250 (og
som tidligere antoges at være det fællesnor-

diske grundsprog). Kortfattet Vejledning
til det oldnordiske eller gamle islandske
Sprog. Rask.(bogtitel.l832). Stamordet er
altså oldnordisk *walu-R, oldnorsk (og old-

islandsk) vplr. FDyrlund.(Aarb. 1885. 277).
40 især som subst.: det islandske Sprog, der

i alt Væsentligt er det samme som Old-
nordisk. Levin. Gr. 1. 1. VDahlerup. Det da.

SprogsHistorie.^( 192117. Tue og LuU sad
ved Bordet under den tændte Lampe og
læste Oldnordisk. Kidde.AE.II.105.

\\ (jf.
forhistorisk sZm/w., IL fossil slutn., gotisk
2.3 slutn.; spøg., oftest nedsæt.) overordentlig

gammeldags; ganske forældet; antikveret. Jeg
trøstede hinner med, at slet saa oldnor-

50 disk saå hun nu heller ikke uj. MH.II.129.
Den oldnordiske Postgang i Paaskedagene
har hobet Afstemningsresultaterne fra Lan-
det rundt s&mmen. BerlTid.^V4l922.Aft.7.
sp.l. -ord, et. (sj.) ord bevaret fra ell. ka-
rakteristisk for et meget gammelt trin i et

sprogs historie. (Layamons) Sprog staar

paa Overgangen mellem angelsaehsisk og
engelsk, med mange Oldord og kun gan-
ske faa franske. NMøll. VLitt.I1.291. -pa-

60 pir, et. (jf. -bog, -skrift; sj.) især i flt.,

om (meget) gamle skriftlige mindesmærker.
at finde Oldfpapirer til vor Middelalders
Historie. FrSneed. 1.213. smst.186. -sag,
en. (jf. Oldtidslevning^ især i flt., om for-

hold i oldtiden (jf Antikvitet(er) i) ell. (nu
kun) genstande fra oldtiden (jf. Antikvite-

XV, Rentrykt "/i 1934 27
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t(er) 2). en Mand der besad stor Kund-
skab i de Old-Sager, der angaae Kirken.

CFRothe.MQ.I.218. hans udbredte Indsigter

i det græske Sprog, og de derhen hørende
Oldsager. 3fa/i. /S^riZ. 606. et Museum for

nordiske Oldssiger. Nyerup.Levnet.54. jord-

fundne gamle Ting, eller, som de sædvan-
ligst kaldes, Oldsager. Wors.DO.L Gravene
maa siges at være de vigtigste . . Finde-
steder for Stenalderens 01dsager./So;)/iMM//.

V0.99. fra ældre Tid foreligger (der ikke)

nogen som helst Oldsag fra Borghøj. ^ar&
KbhAmt. 1931. 184.

||
(især nedsæt.) billedl.

Det danske Folk er ingen Olding og Dansk-
heden ingen Forgangenheden tilhørende
Oldsag. 0rst.VII.46. det Stykke Oldsag (d:

en gammel hest) deri Pont.EtEndeligt.(1904).

27. Gammel kærlighed . . ruster ikke, men
den overtrækkes dog med en ærværdig
patina og blir til en kær oldsag — hvis
jeg ikke må kalde det en relikvi. fljorfø.

DG.110.
II

hertil ssgr. m. Oldsags- (sj. Old-

sag-. SophMull.VO.13.312) som -fund, -lag,

-lære (sj.: ci. s. s. Antikvitet(er) 1. D&KT),
-museum (KrEr8l.DM.437), -samling (Sal.^

X VIII.453), -videnskab samt adj. oldsaglig
(o: som angaar, grunder sig paa oldsager.

GSchutte. Offerpladser. (1 918). 79 (se navnlig
sp. 1034^^)). -sag^n, et. (jf. -myte^ sagn,

som stammer fra oldtiden; meget gammelt
sagn. *01dsagnet om skjøn ^igTiå.Grundtv.
PS.y11.431. Oldsagn paa Alheden. J5/icA.

(1920).V1.147. Brande8.XI.214. -skrift,
et. (jf. Oldtidsskrift u. Oldtids-^ skriftligt

mindesmærke fra oldtiden. Rask.1.74. Nor-
diske Oldskrifter udgivne af det nordiske
Literatur-Samfund. (bogtitel. 1847). Kritik
af de bibelske Oldskrifter. jBraw^ies. 7.55.9.

II
hertil bl. a. 01dskrift(s)-selskab (Det kgl.

nordiske Oldskriftselskab, stiftet 1825 i Kbh.
Grundtv.Myth.141. jf.: (Gaston Paris) stif-

tede . . det franske oldskriftselskab. KNy-
rop.(StSprO.Nr.68.26)). -skriver, en.

(nu næppe br.) forfatter, som behandler old-

tidsforhold. Han beraaber sig . . paa Rud-
bek. Biørner . . og flere deres Oldskrivere.
KSelskSkr.VII.404. -sprog, et. (jf. -ma&i)
om den ældste bevarede form af et sprog;
ogs. (i alm.): gammelt sprog. Ba8k.Udv.I.27.
Mikkel8.SproglS.2. -sTend, en. (sj.) d. s. s.

-gesel. Mever,^711. \\ om overordnet mandligt
tyende. *Abraham sagde til Oldsvend sin:

|

Far du til min Hjemstavn saa fagel
|
Hent

mig en Hustru til Sønnen min. Grundtv.
SS.IL49. -tante, en. se Oldetante.
O Id-tid, en. flt. (sj.) -er fOgsaa hans

Støtte, den gamle berømte Irmensul, skal
i de senere Oldtider have staaet her.Bagges.
L.I.363). {jf. holl. oudtijds, forhen, de oude
tid, fortiden; 1. led er HI. old; jf I. Old 2,
Alderdom 2

jl
næppe før midten af 18. aarh.)

gammelt tidsrum, fjern periode i jor-
dens, menneskehedens ell. et folks hi-
storie

(jf.
Urtid); spec. (i den alm. histo-

riske periodedeling) om det tidsrum i de
nærmere, gamle, orientalske kulturfolks og

(især) i de gamle middelhavskulturfolks (græ-
kernes og romernes) liv og historie, der ligger

mellem den historiske tids begyndelse og det

vestromerske riges undergang ca. 500 e. Kr.

;

herefter ogs. om andre (europæiske) folks

ældste historiske tid (for europæiske folke-

slag især indtil kristendommens gennemfø-
relse, i Danmark saaledes til omkr. 1050).
vAph.(1764). en yderst romantisk, Oltid

10 erindrende Våsigt. Bagges. L.I.364. *01d-
tids Bedrifter

|
Anede trylle. Oe/i/.L.J.^^.

*Du danske friske Strand,
|
Hvor Oldtids

Kjæmpegrave
|
Staae mellem Æblegaard

og Humlehave. SC^n^.X 50(5. * Oldtids
Mørke

|
over Nutids klare I>a.g. Ploug.1.5.

i Rom er den saakaldte klassiske Oldtid
overvældende, og paa middelalderlige og
Renaissance-Monumenter har Rokokoen
tidt lagt et generende Lag.Schand.O.II.

20 312.
II

(geol.:) Tilsammen kalder man hele
Tidsrummet fra Afslutningen af Urtiden
til Slutningen af Fermtiden Jordens 0\å-
tiå.VilhRasm.VU.157.\\ graa,høj oldtid,
se II. graa 2.4, II. høj 7.3.

|| (ofte spøg.) m.
svækket bet., om en (langt) tidligere periode i

menneskers liv; „gamle dage", en solig Søn-
dag i Sommeren 1901 (saa jeg) Postbudet
komme — det var i Oldtiden, da man
ligefrem fik Breve ogsaa om Søndagen.

30 AHenrique8.TG.131. Det er længe siden,
Gorm den Gamle samlede Danmark til

eet rige, men det er ikke noget imod,
hvor længe det er siden, jeg gik der-
hjemme og blev mig alle tingene bevidst.
Det er oldtiden i mit liv, jeg kunde gerne
kalde det en forhistorisk tid. Hjortø. TO.
104. Oldtids-, i ssgr. ['(ol(,)ti(-')3s-] (især
tD) som tilhører, stammer fra ell. minder
om oldtiden; fx. (foruden de ndf. behand-

40 lede ssgr.) Oldtids-digt, -digter, -forfatter,

-grav, -historie, -høvding, -konge, -sagn,
-skik, -skjald, -tilstand, -vej, -værk; som
eks. paa mere tilfældige ssgr. kan endvidere
anføres: *Tvende Glimt fra Oldtids-
dage

I
Funkler i de nye Tider. OeW.

XXIV.60. *Det oldtidsgamle Monu-
ment. PalM.VI1.280(jf. oldgammei;. *det
oldtidsgraa,

|
Det halvt nedsunkne Mo-

nument. sa.TreD.359(jf. oldgraaj. *de løse
50 Stene ved et Ryk

| Af Jorden falde sam-
men i en Oldtidshøi

| Med dæmpet Bul-
der. Oehl.BG.217. *Vi standsed ved hans
Bolig,

I
En Oldtidsrest af Stene. Bødt.

98. det critiske Arbeide med Hensyn
til 1 d ti d s s k r if t e r. Kierk. V11.15(jf. Old-
skrift^. -folk, et. folk, som eksisterede i

oldtiden; ogs. om et endnu eksisterende folks

forfædre i oldtiden. JCLange.Haandbog i

Moder8maalet.(1832).150. AaSchmidt.Abra-
60 ham8Tid.(1905).81. -forsker, en. (l.br.)

oldgransker; spec: arkæolog. OpfB.^VII.
302. -kundskab, en. (jf. Old -kund-
skab, -kyndighed^ viden om, indsigt i old-

tidens (især den klassiske oldtids) materielle

og aandelige kultur; spec. (skol.) som be-

tegnelse for et fag i gymnasiet, omhand-
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lende den klassiske oldtids litteratur, kunst

olan. (LovNr.62^*U1903.IL§6). (encyklopæ-

dierne) fra det 13. Aarh. (viste) en meget
omfattende Oldtidskundskab. Y Ved.BF. 50.

SaVVIII.SS. -levnins:, en. (,jf. -minde
samt Levning I.2;. Bhch.(1920).XX.36.
Han foretog . . kostbare Udgravninger,
hvorved mangfoldige Oldtidslevninger . .

kom frem for Lyset HolstIII. 285.
\\ (jf.

Oldtid sp.420^^; nedsæt, ell. spøg.) om levende

væsen, ting ell. forhold, som man anser for
utidssvarende, forældet olgn. Vi kender nu
det smukke Dyr (0: hesten) paa vore Ga-
der og Veje som en Oldtidslevning mel-
lem Sporvogne og Automobiler. Fmc/i.ÆJ^.
1.164. -minde, et. (jf. OldmindeJ især

(konkr.) om oldtidslevning. Vore med ensaa
stor . . Kjærlighed bevarede Oldtidsmin-
der. Ørs<. Fil.68. alle vore Oldtidsminder,
baade Oldsager og Gravhøie. Wors.DO.ii.
Aarb.1933.27. -mindesmærke, et.d.s.

EKjær. VO. 56. Trap.^III. 237. -viden-
jikab, en. (jf. -kundskab^ videnskaben om
oldtidens forhold som helhed; spec: arkæologi.

Finn Magnussen . . skabte den nordiske
oldtidsvidenskab. NMPet.Afh.III.385. den
klassiske Oldtidsvidenskab. Sehand.TF.IL
94. SaUXVIII.455.
Old-tryk, et. (bibliot. og bogtr., 1. br.)

om bogtrykkerkunstens ældste frembringelser

(før 1500 eller — som fx. for Danmarks
vedk. — 1550); inkunabel; palæotyp. S&B.
SaUXVIII.798. -træ, et. (1. br.) ældgam-
melt træ. NRasmussen Søkilde.Holstenshus og
Nakkebølle.(1875-78).95. Botanikerne op-
giver meget varierende Tal over dette
Oldtræs Alder (mellem 669 og 1179 Aar).
DagNyh.^^U1922.2.sp.5. CP -vertlen, en.

(sj.) om forholdene, livet i et folks oldtid. Nu
er Kundskaben om vor nordiske Oldver-
den saa udbredt, at man nyder de nordi-
ske Digte med fuld Frihed. 0rst.IV.44. JC
Lange. Haandbog i Modersmaalet.(1832).150.

O'le, propr. ['o'la] 1) i særlige forb. m.
efterfølgende bestemmelse. Ole lukøje, se

Lukøje 1. i sa. bet. (åen lille) Ole med
paraplyen ([PLemche.Jlll.Bømeblad.III.
(1873/74). 168. efter HCAnd.V.248/f.) ell.

undertiden blot Ole (LTid.1738.434. Feilb.)

ell. (jf. John Blund u. Blund 3; nu næppe
br.) Ole blund (Tychon.Ver8.205). \\ Ole
ligeglad, om en ligeglad, skødesløs per-
son. lll.Børneblad.II.(1872l73).32. Ole Lige-

flads Viser. EEricJis.Mens Tidengik.(1915).7.
pengesager var han en fuldstændig Ole

'LigeglSia.Je8p.TS.46. 2) i talem. god nat,
Ole (pengene ligger i vinduet), se Nat 3.i.

jl
(nu ikke i rigsspr.:) der boer ole brok-

kenhufi. siges om et øde sted. Moth.H320.
Han stammer i det som Ole Hugger i

Fadervor (o: han ved ikke, hvad han skal

ell. tør sige).JHSmidth.Ord3.98. Det begyn-
der ikke, før jeg kommer, sagde Ole Kol-
lerød, da han skulde henrettes. Krist.Ord-
spr.420. Tøv lidt og lad os se, sagde
blinde 0\e.8m8t.421. se og8.Dania.VI.232.

Krist.0rdspr.421f 3) i forb. kong Oles
tid {oprindelse usikker; maaske efter sv.

kung Orres tid; vistnok kun hos Ew.) i

(meget) gamle dage. *kommer man, med
Ærlighed og Flid, | El nok saa langt end-
nu, som i Kong Oles Tid? Ew.(1914).II.
293. smst.V.168. 4) i forb. gamle Ole
{misforstaaelse ell. spøg. overs, af ni. de ole
(mann), egl.: den gamle mand; jf. nt. de

10 oolsch, f., den gamle, i lign. bet. (Mensing.
Wb.III.847); nu 1. br.) som betegnelse for
tallet 90, aet højeste tal i tallotteriet, der
kunde besættes. DSt.1910.192. SaUVIII.
356. jf.: Hartmann fyldte et af „Gamle
Oles" Aar — dem op mod de Hundrede.
VilhAnd.(Quodfelix.III.(1927/28).104).
Oleander, en. [ole'an'dar] ^f Olander.

Moth.08). ^<. oleandre (Drejer.BotTerm.269)
ell. (sj.) oleandrer (Bergstedt.A.140). {gen-

20 nem ty. oleander fra fr. oléandre, ital. ole-
andro) 2( busken Nerium oleander L.;
nerium; laurbærrose. vAph.Nath.VI.20. (han)
tog . . en stor Oleander af en Skaal med
deilige Blomster. UngdGl.IV.72. Schaldem.
UB. II. 185. Jeg gik med dig under de
duftende Oléandre. Bønnelycke.Sp.8. \\ her-

til: Oleander-busk (Aarestr.SS.III.96), -gren
(Drachm.III.108), -træ (HaveD.(1762).234).

I. Olie, en. ['o-ljo, ogs. 'o-lia] (6\\e.

30 JELøysg.AG.193) ell. (især haandv. (lidt gldgs.)

ell. dial.) ['(oljo] ell. (dial. ell. vulg.) ['cola]

(jf. skrivemaaden Olle. Moth.016. PFaber.
SK. 35. FolketsNisse.^^iBl862.15. Rantzau.
D.Nr.25. sml. UnivBl.I.357.372(nordsjæll.).
Brenderup.§84. OrdbS. (Falster)), flt. -r.

iglda. oliæ (Mand. 32. HellKv.44), olgh,
æda. oli (Harp.Kr.25.128.157), oliæ (AM.);
gennem glholl. olie, mnt. oli(e), osax. oht. oli

(ty. olj fra mlat. olium, lat. oleum, sideform
40 til olivum (gr. élaion), olivenolie; jf. sen.

oldn. olea, vel laant fra lat. olea, oliventræ

(jf. Olie- 2); besl. m. I. Oliven; jf. H. olie,

oliere, oligt samt Linoleum, Petroleum)
1 ) egl. : betegnelse for det af oliven (1.1)

ved presning udvundne fedtstof: oliven-,
bomolie; herefter dels betegnelse for en
større gruppe af flydende ell. faste, organi-
ske fedtstoffer, der findes saavel i dyreriget

(jf.fx.Byre-, Fiske-, Marvoliej som i plante-
so riget, især i frø og frugter (jf. fx. Hampe-,

Hassel(nød) -, Lin-, Raps-, Valmueoliej;
fede olier (se u. IV. fed I.2J; dels (jf. fx.
Bjerg-, Jord-, Stenolie^ om gruppe af fly-
dende, af kulbrinter bestaaende (og af en
død plante- og dyreverden dannede) stoffer:

mineralolier; dels (jf.fx. Fennikel-, Gran-
frø-, Kanel-, Lavendelolie^ om gruppe af
flygtige, vellugtende, oftest flydende stoffer,

der findes i forsk,plantedele : æteriske olier;
60 ogs. undertiden om andre vædsker, der i en

ell. anden henseende minder om (fed) olie

(jf. fx.: Melke-Saften giæres af Næringen
ved Galden, og bestaaer af Vand, Jord,

Salt og Olie ligesom Blodet. Agerbech.FA.
II.9. Chlorkvælstof . . er en tung Olie.

SMJ0rg.Chem.l6O); ofte i spec. anv., fx. om

27"
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smøreolie, amerikansk olie (VoreBørn.(1931).

138. Bornholm8Landhrug.l931.373.sp.2) og

(bibl.) om olivenolie. 1.1 ) i al alm. (de tolv

disciple) salvede mange Syge med Olie,

og helbredte dem. Marc. 6. 13. de kloge
(jomfruer) toge Olie i deres Kar tillige-

med deres Lsimper.Maith.25.4. vAph.Chym.
11.426. *Lampen skal der Olie til.Jw^.r.

St.290. Midt paa Ryggen har (navlesvinene)

en stor Kirtel, der afsondrer en hæsligt

stinkende Olie. BøvP.IlI.57. JFLund.Vare-
kundskab.^(1922).59f. Kontrol med Loko-
motivernes Forbrug af Kul og Ol\e.Bøn-
nelycke.Lt.l9. || i sammenligning, glattere

end Olie er (den fremmede kvindes) Gane.
Ords.5.3. (den falske vens) Ord ere blødere
end Olie, og dog ere de dragne Sværd.
Fs.55.22. Jeg var hudløs af Ridtet, men
det forekom mig, at den blegrøde Bjerg-
vin havde virket som Olie. Schand. O. II.

301. Havet laa glat og tungt som Olie.

LBruun.TJG.120. ofte m. henblik paa, at

olie ikke opløses i vand: det er den reene
Sandhed jeg har forebragt, og den maae
stedse svømme oven paa Løgnen som
Olien paa Vandet.5ieAZ.DQ.J7.i60. „Hvor-
ledes optog han det?" — „Som Olie skyer
Vand.« HFEw.JF.L148. de flød fra hin-

anden, disse to Ting, som Vand og Olie.

JFJac.II.237. ell. m. henblik paa, at olie

kan dæmpe oprørt vand: Som de fraadende
Bølgetoppe fladnes under Olien. Bagges.L.
11.184. *Tanker, | Der som en Olie dæm-
ped Blodets Bølser.Bødt.148. || billedl.

*Naar Livets Olie brænder saa klar, |
Er

Aarenes Tal et Gode. Heib.Poet.X.270(jf.
livets lampe m. Lampe sp.244^^). „Tænd
din Lampe med dine Øjnes Olje nemlig
med Taarer" hedder det. Moltesen. M.129.
1.2) i særlige forb., talem. olgn. || ameri-
kansk, branket, essentiel, fed, æte-
risk olie, se amerikansk osy.

||
glædens

olie, (bibl.) vellugtende olie, der brugtes (til

salving) som tegn paa glæde, der skal gives
(de sørgende) Glædens Olie i Stedet for

Sorrig. E8.61.3. F8.45.8. jf.: *Der (o: i kir-

ken) flyder Glædens Olie sød. Oldenburg.
S.7.

II
den hellige olie, indviet olie ell.

salve, brugt (tidligere) til salving af præster
og fyrster og (endnu) i den katolske kirke til

salving af døende. Jeg (o: gud) haver fun-
det David, min Tjener, jeg haver salvet
ham med min hellige Olie. Fs.89.21. *Kom
Hellige Olie, Sielenes Kræfter

|
At salve

i mig. Bror8.58. de hellige Olier. Schindler.
Liturgi.(1928).363.

|| den sidste olie,
(katolsk-kirk.) om den salve, hvormed en dø-
ende salves (efter forudgaaende skriftemaal
og modtagelse af alterens sakramente), ell. om
selve denne handling (et af den katolske kir-

kes sakramenter); (især spøg) i videre anv.,
i udtr. for at være ved at dø, gaa til grunde
ell. faa, give en sidste behandling, overhaling
(Gadeordb.^356); især i forb. faa, give
den sidste olie. *da troer jeg inden
Aar,

I
At han gaar fløyten og den sidste

Olie faar. Holb.Faars.205. Keyser Theo-
dosius anvendte sine sidste Regierings-
Aar paa at udrødde Hedenskabet, saa at

man kand sige, at det under hans Regie-
ring fik sin sidste Olie. sa.Kh.281. da jeg
mærkede, det var paa Tiden, salvede jeg
hende med den sidste Olie. Hauch. 1. 359.

Andre sagde senere, at de i det Øjeblik
havde været tilmode, som naar en Døende

10 skal have den sidste Olie. Goldschm.VII.
91. han giver Julie den sidste Olie (o:

afbryder forbindelsen) med Vendingen: „vi

vil begge mindes vor Kærlighed som en
skøn og dejlig Oplevelse". jBrawdes.ZIU.
506.

II
der vil olie til lampen (om den

skal brænde), (nu næppe br.) man fremmer
et arbejde ved opmuntring olgn.; man maa
vinde den for sig, man vil have hjælp, nytte

af. Moth.016. VSO.
||
gyde ell. (nu næppe

20 br.) hælde (Hauch.MfU.50), kaste (Holb.
DR.Ll. Biehl.DQ.IL37. Mau.7097), slaa
(Moth.016. Tode.VL32. Grundtv.Saxo.ILI.

42), øse(VSO.IIL56.IV.047. M0.IL1632.
Mau.II.94) olie i (ellpåa.) ilden eW.fbære
olie til ilden (Slange.ChrIV.1291), (søge

at) faa noget (spec. lidenskab, strid, uven-
skab osv.) til at blusse op ell.gribe (stærkere)

om sig; puste til ilden; gøre ondt værre, (alle)

gave sig til at lee ret hiertelig, hvilken Lat-
30 ter gydede Olie i Ilden hos Don Quixote.

Biehl.DQ.lL.405. *Vreden kun Olie gød i

hans Ild. Oehl.NG.205. Brevet vil forfeile

sin Hensigt, at berolige Stemningen. Det
vil efter min Overbevisning snarere gyde
Olie i Ilden. FalM.IL.IL772. jf.: (hans)
Protestationer . . tiene ikke til andet end
til en Olie at formeere Ilden, og bringe
mig i Fortvilelse. Holb.Jul.lsc. At ogsaa
denne Gave for os Begge var en Draabe

40 Olie i Ilden, behøver neppe at tilføies.

Gylb.VI.63. Ijgydeoliei ens s aar, (efter

Luc.10.34; 1. br.) trøste og husvale en. Mau.
11.94.

II
kende olien til sin egen ild,

(nu næppe br.) vide, hvorledes ens planer
olgn. skal fremmes. Oehl.DM.44.

\\
pibe

olie, se pibe.
||
jeg har spildt min olie

og mit arbejde olgn. {efter lat. (Flau-
tus) oleum et operam perdidi, jeg (o: egl.

om en ung pige, der har pyntet sig til ingen
50 nytte) har spildt min salve og min ulejlighed,

senere alm. m. tanke paa studerelampens olie,

natlige studier; nu 1. br) jeg har forgæves
gjort mig umage, brugt mine kræfter uden
resultat. I har spildt Eders Olie forgieves,
og fortæret Eders Kraft unyttig. Langebek.
SA.44. Jeg seer, at jeg har spildt min Olie

og mit A.rheyde.Ew.(1914).lI.352. jf.: Det
er forunderligt, at arkæologerne i Tysk-
land . . som ofte ofrer deres olie og umag

60 på problemer af ringere værdi, ikke har
unaerkastet dette en nøjere undersøgelse.
Kun8tmusA.1918.139. sml: lugte af olien
(Holb.MTkr.202), d. s. «. lugte af lampen,
se Lampe l.s slutn.

2) (især fagl.) om oliefarve(r); især i

forb.m&le i ell. med (S&B.) olie. at skaffe
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mig Underviisning i at male i Olie. Hr^;.

XTV.22. Lord Dundas . . spurgte mig,
om jeg malede i Akvarel eller 01ie.Z>rac/im.

SS.IS. Paa Væggen hængte Obersten og
Oberstinden i Olie. Nathans. F. 254. ||

(sj.)

om oliemaleri, jf.: Der er intet der pyn-
ter som gamle Familie-Olier. jRosen-

krantz.AG.48.
II. olie, V. ['oija, ogs. 'o'lia] (nu næppe

br.oWe. Moth.018). -ede. vbs. (sj.) -else (Sibb. lo

Aa.IL74. D&E.). (æda. oliæ (AM.), oldn.

olea, olia; afl. af I. Olie; jf. oliere samt
oliet) I) overtrække med, smøre ind i

(et lag) olie. 1.1) (især Øj i al alm. Moth.
018. (han) bør . . beflitte sig paa at holde
(skydevaabenet) vel reent, og at det i Tide
bliver vel olied og smurt.SøhHgsA.(1752).
§507. Denne ("sy-jMaskine . . voxer, beger
eller olier Traaden.i)a^Ri«/9i865.4.s/7.5.
Master og Rundholter af Træ olies med 20

raa Linolie eller Malerolie, men bør dog
hvert Aar skrabes rene og olies paa ny.
KuskJens.Søm.267. Hans Haar og hans Hud
var oliet ind som en Singalesers. ÆJKor-
nerup. Inriiew. ('i95ij. i 7. Haaret (var) kli-

net til Hovedet og oliet ned, som en
fast Form over Kra.met. JVJens. Pi. 106.
1.2) (sj.) salve (en døende); give den sid-
ste olie. Den hellige Jakobus havde jo

ingenlunde bestemt Oljelsen for de paa 30

Dødsleiet Liggende. Sibb.AaJI.74. 1.3) (jf.
I. Olie 2; sj.) i forb. som olie op, male i

olie. Marstrand, der, trods Italien, uden
Klarhed over, hvad et Vægbillede for-

drede, oljede Christian den Fjerde op paa
en Væg i Roskilde Domkirke. PoWiol921.
7.sp.3. 2) (fagl.) om vædske (især vin olgn.):

afsætte et tyndt, ligesom fedtet, lag
paa siderne af glas olgn. en gammel Rød-
vin . . den oliede paa Glasset. Bang.HS.^ 40

33. Pol.'y&1925.11.sp.2. jf(sj.): Chartreu-
sens grønne og giftige drik oliede sig
op ad glassene. O Gfei8mar.iVi).78.

Olie-, i ssgr. 1) af 1. Olie, især i bet. 1,

fx. (foruden de ndf. nævnte)^ Olie-beholder,
-belysning, -cisterne, -distrikt, -dunk, -felt,

-filter, -flaske, -forbrug, -forbrændende
(maskine), -fremstilling, -handel, -handler,
-indvinding, -kande, -leje, -lugt, -marked,
-mættet, -plet(tet), -raffinaderi, -rense- 50

apparat, -renser, -smag, -smørelse, -stank,
-tank, -tønde; endvidere betegnelser for
indretninger i ell. hørende til maskiner, der
smøres med olie, som Olie-bakke, -hul, -pan-
de, -rende, -samler, -spildebakke. 2) {vel

efter lat. olea; nu kun bibl., højtid.) oliven-
træ-; oliven(frugt)-; se Olie-bjerg, -blad 1,

-bær, -gaard, -gren, -have, -krans, -kvist,

-lund, -skov, -træ ; endvidere ssgr. som Olie-

aar, -avl, -dyrker, -dyrkning, -høst, -tid, 60

se især VSO. -afbryder, en. elektrisk

afbryder, der (paa en højspændingscentral)
er anbragt i et oliebad. 6pfB.^1.240. -ag-
tijp, adj. (jf. oliet 2, oligtj som ligner, min-
der om olie; ogs. (nu næppe br.): oliehol-

dig, ell. (om vædske): som er en (slags) olie;

olie- (1). Olie-agtige og andre Particler.
Holb.JH.1.6. Eilsch.Term.42. olieagtige
Vædsker. Ew. (1914). IV. 268. (linsen) har
en klæbende eller olieagtig Fugtighed i

sig.Schyfte.IE.II.131. VSO. Larsen, jf.: Jo
meere Olieagtighed der er i Træet ..

jo større er Ildens Kraft i at opløse det.

LTid.1758.303. Adr.'''/il762.8p.7. -ark, et.

(fagl.) et ark papir olieret med benzin ell.

petroleum, som bruges i en bogtrykmaskine
for at undgaa afsmitning. OrdbS. -bad, et.

(især 0) (beholder med) olie, som omgiver
visse bevægelige dele i en mekanisme. Af-
brydelsen af Strømmen (ved en olieafbry-

der) foregaar i et Oliehsiå. Hag. VII.499.
\\

hertil: 01iebads-(kæde)kasse (paa cykel). Po-
litiE.KosterblV^1924.1.sp.2. PoUU1928.15.
sp.3. -balsam, en. (nu næppe br.) en
art olieagtig balsam (1). vAph.Nath.VI.23.
-bejdse, en. bejdse, fremstillet ved be-

handling af bomolie med svovlsyre. HageJ^
858. -bille, en. (jf. -yder samt Majorm;
zool.) bille af slægten Meloe, der indeholder
et olieaqtigt, blæretrækkende stof (kantaridin).
vAph.Nath.VI.23. BøvP.I.418. -billede,
et. [I.2J (fagl.) billede malet med oliefarver;

oliemaleri. Væggene prydedes kun af et

Par meget primitive Oliebilleder. Schand.S
F.140. KunstmusA.1929-1931.232. -bjerg,
et. (jf. Olie- 2) bjerg bevokset med oliven-

træer; næsten kun (nu i best. f.) om et bjerg øst

for Jerusalem, særlig kendt fra Jesu historie.

det Bierg, som kaldes Oliebierget (Chr.

VI: olie-bierg^, hvilket er nær Jerusalem.
ApG.1.12. Hauch.V.426. VSO. KirkeLeks.
III.428. -blaat, et. rt -Waa, et (Moth.
016. VSO.) ell. en (KiøbmSyst.I.216)). (jf
-grønt, -sort; mal.) betegnelse for forsk, blaa

farvestofer. Adr.^lil762.sp.9. VareL.^716.
-blad, et. 1) (jf. Olie- 2) blad af oliven-

træet. Moth.016. VSO. MO.
II
nu især (jf

-gren, -krans, -kvist; højtid., poet.) efter

IM.0S.8.10-11, om hvad der varsler fred, ro,

gode tider olgn., navnlig i forb. m. ordet Due
(se I. Due 2.3^. jf. : nu skulde en ny Tid,

en Fredstid, en Oliebladstid oprinde.
Jørg.HI.105. 2) T (stykke) oliekarton. OrdbS.
-brænder, en. den del af et oliefyr,

hvori forbrændingen af olien foregaar; ogs.

(i videre anv.) om oliefyr. TelefB.1933.sp.
5086. jf: det bekendte „Cunard"-Selskab
i England (har) forandret de fleste af sine
større Skibe til Oliebrændere. ^erZTtd.Vs
1922.Aft.l.sp.l. -brodka^e, en. (jf.ænyd.
oljebrød, mnt. oliebrot; bibl.) en usyret
Kage og en Oliebrødkage (Chr.VI: en
kage af brød, blandet med olie). 3Mos.8.
26. -bær, et. {ænyd. d. s.,

jf.
glda. oliebær-

trææ, ty. olbeere samt Olie- 2; bibl.; nu
næppe br.) oliventræets frugt; oliven (1.1).

du skal træde olie -bær (1871: presse
Oliven^, men ikke salve dig mea olie.

Mich.6.15(Chr.VI). -bærme, en. (jf -fod,

-gær, -skimmel 1, -skum; nu næppe br.)

affaldsprodukt, der samler sig paa oliens

overflade, men senere afsætter sig paa bun-
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den af oliebeholderen. Moth.016. I Paris

laver man Skoevox af den omklarede Olje-

hæYme.vAph.]^ath.VI.27. *det klippede
Faar med bitter Oliebærme |

De be-

smøre.Kampm.Overs. afVirgil: OmLandhru-
get.(1797).110. -dannende, part. adj.

især (fagl.) i forb. oliedannende gas,
om en art kulbrinte, der findes i belysnings-

gas (ætylen). OpfB.^VI.311. SaVXXV.793.
-danner, en. (bot.) om smaa, i visse plante-

cellers protoplasma indlejrede organer, der

danner fed olie. SaW1.845. -dng, en.

(med., nu næppe br.) mindre stykke flonel,

vadmel ell. lign., kogt i en blanåing af ed-

dike og olie, som anvendtes til omslag for

haard mave olgn. Apoi.(1791).132. -dæm-
per, en. ^ bølgedæmjyer ; oliepose. Bek.Nr.
238^V7l933.§203. -fad, et. fad til opbe-

varing af olie. Moth.017. VSO. VVed.BB.
12. -farve, en. (mal.) fint pulveriseret far-

vestof, der er udrørt med en tørrende olie

ell. med linoliefernis. Moth.017. Langebek.
Breve.119. den Glans og Dybde, som er
Oliefarven ejendommelig. JLange.II.155.
VareL.^716. -farve-tryk, et. (l.br.) d.s.s.

-tryk2. OpfB.U.551. SaUXVIII.é60. -fed,
adj. (1. br.) fed, fedtet p. gr. af ell. ligesom

olie. Der voxe Palmerne, der er det
blaae , oliefede Hav. HCAnd.Breve.1.245.
den oliefede, lysgrønne Anåemsid. Baud.
H.16. -fernis, en. (fagl.) fernis, frem-
stillet af en paa særlig maade behandlet tør-

rende olie uden tilsætning af harpiks; egentlig

fernis fmoofs. Lakfernisj. Funke. (1801)JII.
213. VareL.^268.

||
(nu næppe br.) om fer-

nis, fremstillet af blyaske opløst i olie. Tych-
sen.A.II.386. -fisk, en. )f fedtfisk, Come-
phorus baicalensis (hvoraf der vindes et

olielignende fedt). Brehm.Krybd.288. Sal.^

XVIII.460. -fod, en. (jf -bærme samt
Fod 2.7; fagl.) bundfald, som olie afsæt-
ter. Ugeskr.fRetsv.l916.A.1098. -forgyld-
ning;, en. (jf. -forsølvning; fagl.) metode
til forgyldning, ved hvilken bindemidlet er

en forbindelse af linolie og okker. Papar-
beideren.(1835).188. OpfB.UII.230. -for-
sølvning, en. (jf. -forgyldning; fagl.)
metode til forsølvning, ved hvilken binde-
midlet bestaar af en fernis af linolie og
blyhvidt. OpfB.UII.230. -frakke, en.

(jf. -kappej (regn)frakke , der er impræg-
neret med en opløsning af kautsjuk og gut-
taperka i linoliefernis; ogs. om frakke af
olietøj. med Oljefrakken knappet tæt op
i Halsen, med Sydvesten dybt ned i

Panden. Drachm.SS.84. Krak.l930.II.1189.
-frngt, en. (jf. -frø; fagl.) plantefrugt,
hvoraf der (kan) udvindes olie. (Kalk.V.
762). OpfB.^VI.250. -fro, et. (jf. -frugt;
fagl.) frø, hvoraf der (kan) udvindes olie.

Hage.*'588. s 1 a a o 1 i e f rø , O/, -slager, -slag-
ning; fagl.) fremstille olie af olieholdige frø.
OrdbS. -fyr, et. (jf. -brænder, -fyringj

fyr (fx. paa dieselmotorskib, i centralvarme-
anlæg), indrettet til forbrænding af olie.

Scheller.MarO. TelefB.1933.sp.5086. -fy-

ring, en. (jf. -fyr) ^ fyring med olie.

Riget.'V2l912.1.sp.6. OpfB.H.99. -gaard,
en. {glda. olyegordh, oligardh (Suso.70);

jf. -have samt Olie- 2; bibl.) større have be-

plantet med oliventræer, din Viingaard og
. . din Oliegaard (1931: dine Oliventræer;.
2Mos.23.ll. OGuldb.VE.1.446. MO. S&B.
-garvning, en. (garv.) garvning v. hj. af
olie (fx. tran). OrdbS. -gas, en. (jf. Gas-

10 olie; fagl.) stærkt lysende gasart, som frem-
stilles af mineralolier (ell. destillater af disse).

OpfB.^VIII.586. SaVXVin.460. -glas,
et. (nu 1. br.) glas ell. mindre flaske af et

vist maal, hvori finere olier opbevares og
forsendes. Moth.017. VSO. MO. CP -glat,
adj. glat af ell. som olie. *det store, | regn-
mætte, blanke, oljeglatte HsiV.Drachm.SB.
62. AchtonFriis.JLJ.196. || om per8on(s op-

træden): (meget) glat (4). de yndede ham
20 ikke synderligt, disse oljeglatte Herrer og
Damer af Herskabets Omgivelser. /Svia.

AB.9. Fru F. . . siger med sledsk olieglat

Stemme: „Saa Otto, nu skal vi to rigtig-

nok lære Margrethe at smile igen.'^lngeb.

Thorup. Hvo, som bliver iKærlighed— . (1 924).
198. -gren, en. (jf. Olie- 2; især højtid.)

gren af oliventræ; især (jf. -blad 1, -krans,

-kvistj som symbol paa (kommende) fred,

forsoning, ro olgn. gaaer ud paa Bjerget
30 og bringer Oliegrene og vilde Olietræers

Grene (1931: Grene af ædle og vilde
Oliventræerj . . til at gjøre Hytter, som
skrevet er.Neh.8.15. førend vi begynder
Beleyringen, er det best at skicke Chilian
til Kong Priapus med en Oliegreen i

Haanden at. tilbyde ham Fred.Holb.ULIL3.
Fredens Oliegrene . . indhegnede Danner-
kongens Hauge, der omgiven af almin-
delig Forstyrrelse laae som en hellig Egn,

40 misundt og agtet af alle Folkeslag. Olufs.

NyOec.r.l49. Grundtv.SS.1.462. »Ej Laur-
bær blot, men Oljegrenen snoer

| Sig .

.

om din (o: Napoleons) stolte Pande, i'^r

Schmidt.D.113. -grund, en. [1.2] (mal.) olie-

farve anvendt som grundfarve (paa vogne,
gelændere olgn.). Moth.017. VSO. MO. Fag
OSnedk. -gront, et. (f -grøn, Wad.Termi-
ni oryctognostici.(1798).3). (jf. -blaat, -sort;

mal.) betegnelse for forsk, grønne farver, der

50 benyttes til oliefarve. VSO. VareL.^717. f
-gær, en. d. s. s. -bærme. Moth.017. VSO.
-have, en. (jf. Olie- 2; sml. Olivenhave;
nu næppe br.) d. s. s. -gaard. Mofh.017.
VSO. -holdig, adj. (jf. -agtig, oliet 2)
som indeholder olie. VSO. Frem.DN.437.
En Oliekonge . . farer rundt og gør For-
retninger, snuser Oliefelter op og bruger
alle Kneb for at faa fat i den olieholdige
Jord. TomKrist.(Tilsk.l92 9.1.269). -horn,

60 et. (bibl.) horn (3.2) til opbevaring af olie

(salve). Præsten tog Oliehornet af Pau-
lunet og salvede Ssilom o. lKg.1.39. ISam.
16.13. -hoved, et. (fagl.) pibehoved af
merskum, som er behandlet med kogende lin-

olie. OpfB.UII.143. -hnd, en. (jf Æsels-
hud; mi næppe br.) pergament, som bl. a.
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er afslebet med olie. VareL.(180?).IL298.
-hor, en. (nu næppe br.) meget fin slags

hør (der er glat og blød, som om den var
smurt ind med olie). Moth.017. Adr.^/il762.

sp.lS. Fruent(1799).IV.127. MO. -ka^e,
en. (jf. -skraa; især landbr.) især i flt., om
tynde kager, fremstillet af de rester, som bli-

ver tilbage ved udpresning af olie af frø,

og anvendt som kraftfoder for kreaturerne.

Tag en Olie-kage, som er slagen af Ham-
^e'frø.HesteL.(1703).C7v. Funke.(1801).II.
596. LandmB.lI.116. brankede olie-
kager, se branke 1.2. || hertil Oliekage-

bryder (o: maskine til sønderbrydning af
oliekager. LandbO.IlI.736), -brækker (d. s.

OpfB.^III.41), -mel (o: pulveriserede olieka-

ger. La7idbO.III.736.jf. Oliemel) ofl. -ka-
nal, en. (bot.) især i flt., om rørformige
gange i skærmplanters frøgemme, i hvilke

der findes en æterisk olie (Vittæ). Drejer.
BotTerm.116. Lange.Flora.xLvi. -kappe,
en. (jf. -frakkej (regn)kappe, der er im-
prægneret med en opløsning af kautsjuk og
guttaperka i linoliefernis; ogs. om kappe af
olietøj. Scheller.MarO. -kar, et. {glda. olio

kar (Postil.148); især bibl.) kar tU opbeva-
ring af olie. en Lysestage heel af Guld,
med dens Oliekar oven paa den. Sach.é.2.
4Mos.4.9(1931: Oliekrukkerne;, -karton,
en, et. (jf. -blad 2; især Tf) karton, som er

gennemtrukket med en tørrende olie, anv. til

mellemlæg i kopibøger. FapirL.279. -ker-
ne, en. støbekerne, i hvilken linolie an-
vendes som bindemiddel. Hannover. Tekn.25.

-kilde, en. sted, hvor olien vælder frem
(ell. pumpes op) af jorden. Flere af (de bri-

tiske besiddelser) er rige paa Oliekilder. Ri-
get.'yel913.1.sp.2. SaUXVIl.77. -kirtel,
en. 1) (bot.) celle (ell. gang) i blad, som in-

deholder æterisk olie. SaUXY111.464. 2)
(zool.) om halekirtelen, med hvis olie (vand-)
fuglene indsmører fjerene for at holde vandet
ude. D&H. -kit, et. (fagl.) kit, frem-
stillet af forsk, faste stoffer (fx. pulveri-
seret kridt), der er blandet med en tør-

rende olie. VSO. VortHj.IV3.280. -klæ-
der, pi. (jf. -frakke, -kappe, -tøjj klæder
(jakke (trøje), benklæder og sydvest) af
ubleget bomuldsgarn ell. ravndug, impræg-
neret med kogende linolie, hvori der er op-
løst voks (især brugt af søfolk). Kaptajnen
(stod) paa Dækket i sine Oljeklæder.
Drachm.PV.139. Saasnart der var Leilig-
hed, stak han i Sydvest og Olieklæder og
Sømandshumør.^o.^an.7i.i57. SaUXVlll.
462. -kop, en. kop ell. lign. beholder
med olie; spec: smørekop. TeknMarO. Fag
OSnedk. -kopipapir, et. (jf. -papir;
især X) tegnepapir, imprægneret med stof-

fer som linolie ell. valmueolie. PapirL.279.
-krans, en. (jf. Olie- 2; poet.) krans af
olieblade, især (jf.-hlaå 1, -gren, -kvist;
anv. som symbol paa fred, rolige tider olgn.;

ogs. brugt som sejrskrans ved de olympiske
lege i oldtidens Go'ækenland. *Førsten . . sig-

ner Fredens Oljekrands
|
og aldrig den

med Krigens Laurbær hytteT.FGuldb.il,
165. *(Zeus) Med Oliekransen over Uer-
skerpanåen. Mecke.ND. 152. -kridt, et.

(fagl.) olieblandet kridt. FapirL.279.
Jj

her-

til Oliekridt -stift (o: farveblyant af olie-

blandet kridt. Sal. 111.187. jf. Oliestift;.

-krakke, en. (nu især bibl.) krukke til

opbevaring af olie (salve). Samuel tog en
Oliekrukke ("i^.^i; Olieflasken; og øste paa

10 hans (o: Sauls) Hoveå. lSam.10.1. Fflug.
DP.820. *jeg af min Oliekrukke

| Næring
i din Lampe gydet har. Oehl.(1844).XVlL
262. MO. -kvist, en. (jf. Olie- 2; især
poet. ell. bibl.) kvist af et oliventræ; ofte anv.
billedl., især (jf. -blad 1, -gren, -krans; som
symbol paa fred olgn. Din Hustru er som
et frugtbart Viintræ paa Siderne af dit

Huus, dine Børn som Oliekviste omkring
dit BoiÅ. Fs.128.3. *(du) Bortvifter Hadet

20 med din Olieqvist. Oehl.XX.28. *Hvis De
med Gunst, min ædle Fruel

|
Modtager

Fredens Olieqvist
|
I disse Blades Farve-

lue. Ww^;i.Æ'D.i5. Recke.BB.llO. f -lade,
en. (efter ty. oUade; jf. IH. Lade 2) behol-

der, i hvilken frøene presses ved olieudvinding,

Funke.(1801).11.596. -lak, en. (faql) en
art fed lakfernis. Sal.XIll.862. VareL.^268,
-lakfernis, en. (fagl.) d. s. OpfB.'VL
385. -lampe, en. lampe, hvis brændema-

30 teriale er olie; dels (især foræld.) om de
lamper med olie, især rapsolie, der afløstes

af petroleumslamperne ; dels om de ayitikke

skaalformede lamper til olie. VSO. jeg (ar-

bejdede) ved en Olielampe, „en Modera-
tør", der skulde skrues. Schand.0.11.230.
Ved hveranden (trappe-)Afs&ts brændte
en søvnig og osende Olielampe paa en
Hylde over Børen. Drachm.EO.246. Opf
B.UV1.120. -legeme, et. (jf. -danner;

40 bot.) en særlig slags hvidkorn, der findes i

halvmossers celler. Warm.Bot.144. -lund,
en. (jf. Olie- 2; sml. -skov; højtid., nu sj.)

olivenlund. *hist seer man tætte Skove . .
|

Her findes Agerland, her Olielunden. Heib,
Foet.llI.194. -male, v. [1.2] vbs.-ing (s.d.),

jf. -maleri, male med oliefarve, oliemalte,

legemsstore Portraiter . . optoge Salens
Vægge. FalM.lL.11.463. Da Kalkhydratet
ødelægger Oliefarve, kan pudsede Yægge

50 først oliemales, naar de er 2-3 Aar gamle.
Suenson.B.111.470. -maler, en. [l.2](fagl.)

person (kunstmaler), som maler med olie-

farver. VSO. MO. Rafael . . blev først i

den seneste Tid helt og holdent Oliemaler.
SaVXVIlI.462. -maleri, et. [L2] (jf.
-male, -maling; det at male med ell. (især)

billede, malet med oliefarver (jf. -hilleåe).

VSO. MO. SaUXVllI.462. -maling, en.

[L2] (nu næppe i rigsspr. -malning. VSO.
60 MO.). (jf. -male, -maleri; det at mate med

oliefarver ell. (især) den tilberedte ell.paa-

strøgne oliefarve, (værelset var) gjennem-
strømmet af Lys uden fra, med . . lys

Oliemaling. Schand. VV.228. Suenson.B.lI.
94. -mel, et. (landbr.) ^. .s. s. -kage-mel.

Oluf8.Landoecon.435. Hage.*909. -motor,
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en. (fagl.) forhrændingsmotor, der drives ved

langsomt fordampende olier (som petroleum,

gas-, tjære-, raaoUe). Krak.1924.11.995. Sal.''

XVI1.78. -myrte, en. (nu næppe hr.) 2(

pors, Myrica gale L. (der indeholder olie-

agtige aromatiske stoffer). FEkkard.Natur-
kundskab.(1795).208. -melle, en. male-,

knuseapparat, i hvilket oliefrø formales, ell.

(nu især) fabriksvirksomhed, t hvilken olie

udvindes af plantefrø. Holb.Intr.I.709. Fun- ib

ke.(1801).II.596. Krak.l92é.IL995. -mal-
ler, en. person, som ejer ell. driver en olie-

mølle. vAph.(1764). VSO. ResoUViol846.
Lovtid.l93S.A.770. -ned, en. (nu næppe
br ) olieholdig nødfrugt; spec. om frø af
olienødtræet (jf. I. Bennød). VSO. -ned-
fedt, et. (fagl.) haardt fedtstof, der faas

af frøet af træet Virola surinamensis. Sal.^

XXV.269. -ned-træ, et. (nu næppe br.)

2( træ af slægten Moringa Gdrtn. (af hvis 20

frø (jf. -nød^, der udvindes olie (jf. I. Ben-
olie)). Tychsen.A.I.422. -palme, en. 2(

palmen Élaeis guineensis (hvoraf udvindes
palmefedt og palmeolie). Warm.Frøpl.128.
VareL.^739. -papir, et. (jf. -kopipapir;
især X) dels som betegnelse for kalkerpapir
(VareL.^717), dels for almindeligt skrive-

papir, som er gjort gennemsigtigt (og vand-
tæt) ved at bestryges ell. gennemtrækkes med
olie. VSO. MO. som Soldat skraaede man 30

. . Oljepapiret med Mellemskraa havde
man i Patrontasken forpaa. JFJews.Pi.Pi.
VareL.^717. -pap-vare, en. (fagl.) især

i flt., om genstande, fremstillede af papir-
masse (blandet med ler, kridt olgn.) og im-
prægnerede med linolie(fernis); (ting af)
papier måché. PapirL.279. -perg^ament,
et. (jf. -skind, -tavle; fagl.) tyndt karton,

som er bestrøget med en mat, sort oliefarve og
kan benyttes i st. f. skifertavler. VareL.^717. 40

-perse, en. (jf. -persning; nu næppe br.)

d. s. s. -presse. Moth.017. VSO. MO. -pers-
ning, en. (nu næppe br.) udpresning af
olie v. hj. af en (olie)perse. VSO. -plante,
en. (fagl.) plante, hvoraf der udvindes olie.

MentzO.Pl.207. LandbO.III.737. -pose,
en. 1) (jf. -dæmper) ^ pose af sejldug ell.

sækkelærred, der fyldt med olie anbringes
udenbords, saa at olien kan sive ud og dæm-
pe (braad)søerne. Bardenfl.Søm.II.23f. 2) 5p

(nu næppe br.) pose, hvorigennem olie fil-

treres. Moth.017. VSO. -presse, en. (jf.
-perse; fagl.) apparat, hvormed olie ud-
presses af frø. Sal. XIV. 614. -pnmpe,
en. pumpe, der driver olie omkring i

de forskellige dele af en maskine; ogs. om
pumpe til oppumpning af mineralolie i et

olieleje. TeknMarO. SaUXVII.362. || om
luftpumpe, der er saaledes konstrueret, at

luften i „det skadelige rum" fortrænges af 60

olie. MKnudsen.Fysik.(1923).91.
oliere, v. [oli'é-'ra, ol'je'ra] -ede. vbs.-lng

(Hannover. Tekstil.n.349). {jf fr. huiler; afl.

af I. Olie; jf. II. olie; især fagl.) behandle
(smøre, indfedte, gennemtrække) noget med
olie, især for at gøre det glat, blankt, gen-

nemsigtigt, vandtæt olgn.; olie (II.l.i). slut-

telig bliver Gulvet (o : et terrazzogulv) i Reg-
len olieret. Gnudtzm.Hu8b.103. jeg (maatte)
oliere Papir i alle Farver (o: til papir-
lygter). HMFenger. Erindringer. (1925). 109.
Undertiden blaanes (risen) og olieres,

hvorved den dog let bliver harsk. Ha^e.*
879.

II
part. olieret brugt som adj. Lyg-

ter lukket med Blærer eller olieret Lær-
red. iV^isPe^. SG. 85. jf. Oliepapir: svært,
olieret F&pir. RGandrup.JK.145. jf. Olie-

frakke: Regnfrakke, sort olieret. PolitiE.

KosterbU^lsl922.1.sp.2.

olie-reven, part. adj. (mal.) om farve-

stof: udrevet i olie. oliereven Blyhvidt.
Haandv.l 73. PolitiE.KosterbUM925.2.sp.l.
-rlg[, adj. (især ^) især om plante(del):

som indeholder megen olie. vAph.(1764). Rap-
sæd . . dyrkes f . dens olierige Frø. MO.^
11.232. et Land med olierige Oliven. 5Mos.
9.8( Wolff), -ræddike, en. ^ ræddike-
arten Raphanus sativus oleiferus, hvis frø
er olieholdige. Olufs.Landoecon.261. VareL.*
728. -salve, en. (nu 1. br.) salve, som er

tillavet med olie. vAph.(1764). MO. -ski-
fer, en. (fagl.) brandskifer (hvoraf derJean
fremstilles skiferolie). Sal.III.531. -skim-
mel, en. 1) t <Z. s. s. -bærme. Moth.018.

2) (jf. -svampe Sf skimmelsvampen Phyco-
myces nitens (der vokser paa fede olier).

KoldRo.Sporepl.151. -skind, et. (jf. -per-

gament; sj.) gult pergament, behandlet med
olie. Larsen, -skov, en. (jf. Olie- 2; sml.

-lund; nu sj.) olivenskov. ing.RSE.V1.198.
Olieskovene ryste deres Frugt af i denne
Tid. HCAnd.Breve.I.164. -skraa, en. (jf.

-kage, -mel; fagl.) de malede ell. paa an-
den maade knuste oliefrø, hvis olieindhold

er fjernet (især anv. som kreaturfoder).

Hage.^909. -sknm, et. (nu næppe br.)

d. s. s. -bærme. Moth.018. VSO. -sla-
ger, en. {ty. olschlåger; jf. -slagning;
foræld.) dels om arbejder, der ved slag paa
en kile, kølle olgn. knuste frøene i en olie-

mølle og udpressede olien, ell. om oliemøller,

dels om redskab, der brugtes ved dette ar-

bejde. Funke.(1801).11.596. -slagning:,
en. (tidligere ogs. -slagen. OecMag.II.347).

(jf. -slager samt slaa oliefrø u. -frø; fagl.)

handlingen at udpresse olie af frø. Sal.XIV.
614. -slibe, v. vbs. -ning (Haandv.163.
OpfB.^III.257). (fagl.) slibe, afpudse noget

med pimpsten, efter at det er overstrøget

med raa linolie. den blot olieslebne Over-
flade (paa egetræsmøbler) er ganske ander-
ledes holdbar end den polerede, fiaandv.
163. -sort, et. (jf. -blaat, -grønt; mal.)

betegnelse for forskellige sorte farver, der

anvendes til oliefarve. VareL.^720. -sovs,
en. (kog.; 1. br.) mayonnaise. Larsen. D&H.
-sten, en. 1) (jf. Fedtsten; mineral.) navn
paa varieteter af mineralet nefelin med frem-
trædende fedtglans; elæolit. D&H. Sal.'

XVIII. 464. 2) (især fagl.) fin slibesten

(bl. a. en særlig slags flint), som (inden og)

under brugen vædes med olie (mods.Y&nå-
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sten;. Moth.018. vAph.Nath. VI.24. slutte-

lig maatte den (o: en kniv, der skulde slibes)

hones, aa, den sidste henaandede Forkæ-
lelse af Eggen, og denne foretoges paa en
Oliesten. J VJens.RH.62. VareL.^879. || her-

til Oliestens-skifer (o: skifer, der anvendes
som slibesten; slibestensskifer. Briinnich.M.

90). 3) [1.2] (dial.) plan sten, hvorpaa olie-

farver rives. Feilb. -stift, en. (jf. -kridt-

stift; fagl.) pastelstift. PapirL.279. -sakL-
ker, et. 1) (især apot.) blanding af æterisk

olie og hvidt sukker (anvendt som bestanddel

af medikamenter); Élæosaccharum. Moth.O
18. Tychsen.A.U.497. Panum.185. 2) (jf.
-sødt; fagl.) glycerin (der forekommer i

forb. med oliesyre). OpfB.^VI.44. -sar, adj.

(jf. -syre; kem.) om stof: som indeholder
oliesyre. Oliesyren . . forekommer (i mange
fedtstoffer) som oliesurt Glycerin eller

0\em.Christ.Kemi.l72. oliesur Lerjord.Fare
L.^31. Oliesurt Kobber, sms^.575. -svamp,
en. % d. s. s. -skimmel 2. SaUXVIII.465.
-syre, en. (jf. -sur; kem.) organisk syre,

der forekommer i de fleste fedtstoffer i forbin-
delse med glycerin. OpfB.^VI.15.251. Christ.

Kemi.172. -sæbe, en. (fagl.) fin sæbe,

fremstillet af forsk, olier (som kokos-, oliven-,

palmeolie), oprigtig kjøbenhavnsk grøn
0\iesæhe.Adr.''yil819.8.sp.l. OpfB.^VL258.
-sødt, et. {ty. olsiiss ; 1. br.) d. s. s. -sukker 2.

OpfB.^ VI.252. FolkLægem.II1.80(Kbh.).
oliet, adj. ['o*lJ8<, ogs. 'oliaf] {afl. af I.

Olie ell. (i bet. 1) perf.part. af II. olie; ,;/.

oligt) 1) ^j/. olieret t^. oliere; især fagl.)

overgydt, indsmurt, blandet med ell.

gennemtrukket af olie; ogs.: oliehol-
dig. vAph.(1759). Forfoden forfærdiges
af oliet Ko- eller Tyrlæder. Skomageren.
(1832).91. det første Skud af en oliet Bøsse
er sjælden godt.VigMøll.HJ.158. rigelig
oliet SsL\sit.PScavenius.TilSøs.(1896).167. en
Ballon af oliet Silketø]. Pol.^Vnl906.1.sp.3.
(lokomotivfolkene) stopper den sidste Bid
Franskbrød i Munden med oljede Fingre.
Buchh.UH.53. jf. Oliepapir: (han) bruger
oliet Papir i Stæden for Glass til sine
Misthænke. Luxd.Dagb. 1.119. en Teater-
maane af oljet Papir med en Lygte i Ryg-
gen. Brandes.IV.319. || billedl. Sammenspil-
let gaar saa oljet, uden Knirken. DagNyh.
yal921.5.sp.5. 2) (især Cp; som (i en ell.

anden henseende) minder om olie; olie-
agtig, en Vextmaterie, som indeholder
Gummi, Harpix, og en Olje, eller oljede
StøTknmger.vAph.Chym.ni.316.VSO.ysLii-
det føles oliet og svider paa Huden. Jørg.
JF.I.173. jf.: *den oliede Aftenfred,

|
som

ligger latent ved Søens (o: Sorø søs) Bred.
FrNygaard.SB.28. || oliet smør, (især
landbr.) smør med en ubehagelig lugt og
smag, der minder om maskinolie. MøllH.
VI.359. 22. Beretning fra Landbohøjskolens
Forsøqslaboratorium.(1891).57. jf.: Smør-
rets b\\Qt\iQå.MøllH.VI.360.

'

Olie-tavle, en. (foræld.) (skrivetavle

fremstillet af) oliepergament. Funke.(1801).

1.593. -tryk, et. \) pres, tryk fremkaldt
V. hj. af olie, der bevæges i et rørsystem. Naar
Bremsepedalen (paa en bil) slippes, op-
hører Olietrykket . . og Bremsningen op-
hører. Vejen til Kørekortet. (1932). 12. jf. : 4-

Hjuls Oli etryksbrem ser. sms^ii. 2) [1.2]

dels (fagl.) om flerfarvetryk med oliefarver
(D&H. MartinsLeksikon.l'K1932).464), dels

(jf. -farve-tryk; om (fremstilling af) farve-
10 trykt, litografisk efterligning af et oliemaleri.

Disse Lithografier afvexlede med daarlige
Olietryk: Tordenskjold . . Baches Jæger-
dreng. Schand.BS.3. '*På Væggen Portræ-
ter i Oljetryk,

|
loyale, i prunkende Rdcm-

me.Blaum.AH.36. PapirL.253. billedl.:

Rørdams digternavn (er) tilsyneladende
uløseligt . . knyttet til det formelt set yp-
perlige, men ellers ganske banale olietryk,

som hedder „Gudrun Dyre". OGeismar.ND.
20 134.

II
hertil Olietryks-billede (OpfB.^I.551.

Drachm.F.1.402). 3) (især fot.) betegnelse

for (aftryk fremstillet ved) en speciel foto-

grafisk kopieringsmetode (ved hvilken der an-
vendes fed farve). SaUXVIII.465. -træ,
et. (glda.d.s. (Mand. 32.50. Su8o.27.118);

jf. Olie- 2) 2( mindre træ ell. busk af slægten

Olea L.; især om den dyrkede art O. euro-

pæa L., oliventræ. Du skal have Olietræer
(1931 : Oliventræer; inden alle dine Lande-

30 mærker, men ikke salve dig med Olien.

5Mos.28.40. Længere mod Nord end til .

.

Cevennerbjergene, naaer Olietræet ikke.
Ørst.II.137. Olietræet ligner meest Pilen,

men Grenene skyde ikke frem i stive Vi-
dier, de bugte sig meer. HCAnd.IX.52.
Warm.Frøpl.406. om veddet: Fløidøre af

Olietræ (1931: vildt OliventTæ). lKg.6.31.

II
('GJ, især bibl.) billedl. ell. i sammenlignin-

ger, jeg er som et grønt Olietræ i Guds
40Huus; jeg forlader mig paa Guds Mis-
kundhed evindelig og SLltiå.Ps.52.10. *Du
er for mig det Olietræ, der læger

|
Hver

Vunde, som jeg fik i Kampens Glød. i^e-

cke.GND.76. -treje, en. ^jf. -frakke, -kap-
pe samt -tøj; trøje af en særlig slags im-
prægneret stof (se u. -klæder;. *saa smøged
han af sig Olietrøjen,

|
og krøb og krav-

led til Haling og Heisning. Drachm.STL.
86. Lauesen.MF.9. -tej, et. (jf. -frakke,

50 -kappe, -trøje; dels om det imprægnerede
stof, der bruges til olieklæder; dels om klæder

af dette stof: olieklæder. Bergs.PS.V1.138.
(dampskibspassageren) klamrede sig til en
Mast i et Sæt gult Oljetøj, som han havde
laant af Kaptajnen. Pont.HK.188. VareL.*
1024. t -ved, en ell. et (VSO.). % det

marokkanske træ Argania sideroxylon R. et

S. (af hvis frø der udpresses madolie). Vid
SelskSkr.1.103. -viser, en. apparat, der

60 viser, om olien cirkulerer i en mekanisme, ell.

hvor megen olie der findes i en beholder. Berl
Tid.^ya922.12.sp.5. -yder, en. (nu næppe
br.) d. s. s. -bille. Kielsen.Lærebog i Natur-
hist.L(1802).235.

t oligt, adj. (ogs.oWWt. LTid.1755.336).

{efter ^y.olicht) olieholdig; olieagtig. Al

XV. Rentrykt «/i 1»54
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Sæd behøver ikke allene salte men ogsaa
oligte Dele til dens Næring og Vext. Kir-
kerup.AgerdyrkningensForbedring.(l?56).28.

I. Oliven, en. [o'li.'v(9)n] (f Oliv. Moth.

018. Stafeldt.l2. — nu næppe br. Olive.

vAph. (1 759). Grundtv. SS. V. 452 (co givej.

MO. jf. VSO. Meyer.^ — f (vel efter fr.

Olivier, oliventræ) Oliver, fit. -s.: Adr.^^i

1762.8p.13. jf.u. Oliven-), flt. d. s. (vAph.
Nath.YI.25. JPJac.II.68. MéntzO.Pl.80)
ell. (1. br.) -er (Levin.) ell. (egl. til ent. Oli-

v(e) ; nu næsten kun i best. f. og især i bet.

3.i; Oliver (Moth.018. Gjel.RS.1.134. Gi-

gas.(StSprO.Nr.88.36). se ogs. ndf.). {ænyd.
oliv(e) (flt. Oliver^, æda. oliuæ (Harp.Kr.
25.128.188), SV. oliv, sen. oldn. olifa (oliva) f.,

olifi, m., oliventræ; fra lat. oliva, oliven-

(træ), af gr. elaia; besl. m. I. Olie; jf. II.

oliven
|| formen Oliven, der først kendes

fra midten af 18.aarh. (vAph.Nath.VI.25),
vel ved paavirkning fra (flt.-formen af og
ssgr. m.) ty. olive, jf. Fersken, I. Figen)
1) frugten af oliventræet (se bet. 2).

Mon et Figentræ . . kan give Oliver (1907:
Oliven^, eller et Viintræ Figen? Jac.3.12.
*0! Du, som Druen hang i Rankens Skyg-

fe, I
Oliverne i Olietræets Ly. Ing.BSE.

PI.164. Oliver, syltede i Olie. HCAnd.
11.342. du skal presse Oliven (Chr.VI:
olie-bærj, men ikke salve dig med Olie.

Mich.6.15. MentzO.Bill.54. 2) (nu især

højtid., 1. br.) oliventræ, der er og et slags
Oliver, som tabe deres Blade om Vinte-
ren. HaveD.(1762).234. *Træerne ginge alt

til den Olive, |
Sagde : vi ville dig Konge-

navn give. Grundtv. SS.V. 452. Drejer. Bot
Term. 269. *ung Oliven sit Løv udslog.
ThorLa.(StSprO.Nr.85.69). 3) overf., om
hvad der ved form ell. udseende minder om oli-

ven (1). 3.1) (jf. Oliven-fremspring, -kerne,
-legeme; anat.) især i flt., om (hver af) de
to ovale opsvulmede partier paa begge
sideflader af den forlængede marv;
Oliva s. Corpus olivare. Oliverne eller Oli-

venlegemerne. Anat.(1840).II.31. Panum.
290.jf.HKrabbe.IIestensAnatomi.(1885).140.

3.2) (zool, nu næppe br.) d.s.s. Oliven-snegl,
-snekke. Raff.(1784).101. II. oliven, acZ/.

[o'li-'v(8)n] (ogs. oliv. Glypt.I.115). {eng. oli-

ve; adjektivisk anv. af 1. Oliven ell. forkor-
telse a/' olivenfarve(t) ; mal.) af farve som
en umoden oliven (varierende fra en bleg

(graalig) gulgrøn farve til en brunlig-gul
farve); ogs. (sjældnere): af mørk (blaaviolet
ell. sort) farve som en moden oliven. Krop-
pens Farve er mæssingglindsende, men
bliver mod Ryggen mørkt oliven. Krøyer.
III.425.

Il
substantivisk, om farve(stof). Car-

riére . . enstonig brungraa i sin Kolorit,
ofte med et Stænk af Oliven. EBamwver.
NA.325. Oliven-, i ssgr. (f Oliv- (se u.
oliven-agtig, -farvet, -topas, -træ^, Olive-
(se u. -sten, -træ^, Oliver- (se u. -olie, -træjj.
til I. Oliven 1-2, fx. (foruden de ndf. med-
tagne) til I. Oliven 1: Oliven-høst, -sæbe
og til I. Oliven 2: Oliven -blad, -gren.

-krans, -kvist (sml. tilsvarende ssgr. m. Olie-^.

-a^^tig^, adj. (nu 1. br.) som minder om
oliven (1.1-2). hiin guul-olivagtige Farve.
Fleischer.HB.637. Hybentornen staaer med
sin Rosenpragt midt imellem de oliven-
agtige Pilegrene. Høyen.(Fædrel.^^U1852.1.
sp.3). -brnn, adj. (jf. -farvet; især mal.,

farv.) af en grønlig brun farve, som minder
om umodne oliven. Calmukerne . . ere Oli-

i^ ven\iiVine.LTid.l726.769. Og saa Øinene
selv . . hvor de lyser I Olivenbrune —
næsten Spanierindernes berømte „grønne
Øine". Gjel.Ve.l56. \\ intk. brugt substanti-

visk som farvebetegnelse. BOlsen.Farvebog.
(1858).102. -erts, en. (mineral., nu næppe
br.) olivenfarvet mineral (bestaaende af kob-

beroksyd og arseniksyre); olivenit. Funke.
(1801). 111.258. -farve, en. (jf. -farvet
samt II. oliven slutn.; mal, farv.). Folkene

20 have en Olivenfarve, og et langt og sort
HsiSir.Reiser.I.260. CVarg.Farve-Bog.(1773).
15. VSO. S&B. -farvet, adj. (f -farvig.

vAph.(1759)). (jf. -farve samt -brun, -graa,
-grøn; mal., farv.) d. s. s. II. oliven. Paa
den sydlige Side (o: af Teneriffa) var Fol-
ket olivfarvet. i^eiser.JJ. 558. CBernh.NF.
XI.226. (vibens æg) er olivenfarvede med
større og mindre sorte Pletter. Seier.Born-
holmsFugle.(1932).136. -fine, en. (zool.,

30 nu næppe br.) det fluelignende insekt Try-
peta oleæ (som lægger sine æg paa oliven).

NaturvTidsskr.V.192. -fremspring;, et.

(jf. -legeme ; anat.) d. s. s. I. Oliven 3.i.

Frem. ML. 341. -graa, adj. (jf. -farvet;
sj.) af graalig gulgrøn farve (som umodne
oliven). En Agerhønerede kan indeholde
fra 12-14 gul- eller olivengraa Æg. Seier.

BornholmsFugle.(1932).lll. -g^ren, adj.

(jf. -farvet; især mal., farv.) af gulgrøn
fa40 farve (som oliven). VSO. Krøyer. III.437,
Den store Hus-Kamæleon sad paa Trem-
mebalustraden, olivengrøn og silkegraa.
AKohl.MP.L284. || intk. i substantivisk

anv. som farvebetegnelse. Cit.l860.(Den gi.

By.1927.42). -have, en. [1.2] (især bibl.)

d. s. s. Olie-gaard, -have. VSO. MO. Vin-
gaarde og Olivenhaver ('^Sri; Oliegaardej.
5Mos.6.11(1931). -kerne, en. (jf. -lege-
me samt I. Oliven 3.i; anat.) større kerne

50 af hjernesubstans i den forlængede rygmarv
(Nucleus olivaris inferiør). Frem.ML.341.
SaVXX.640. -legreme, et. (jf. -frem-
springe anat., nu 1. br.) d. s. s. I. Oliven
3.1. Anat.(1840).II.31. GJ -Innd, en. [1.2]

(jf. -skov samt Olielund;. KvBl.^''U1913.
l.sp.l. -olie, en. (fagl.) fed olie, frem-
stillet ved presning af oliven (anv. dels som
madolie, dels som maskin olie olgn.). Aniis-
og Oliver-Olie. LTid.1736.574. Reiser.IL

60 416. 2Mos.27.20(Chr.VI: olie, af olietræ;.

VareL.^721. -iskov, en. [1.2] (jf. -lund
samt Olieskov;. Krøyer.Er.148. blaagrønne
Olivenskove. Schand.O.II.316. -sneg;!, en.

(jf. -snekke samt I. Oliven 3.2; zool.) for-

gællesnegl af slægten Oliva (der i formen
minder om en oliven). SaU XVIII. 468.
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-snekke, en. (zool.) d.s. Cuvier.Dyrhist.

11.44. BøvP.III.45?. -HO\», en. (kog.)

sovs tilberedt med oliven. IIuusm.(1793).97.
ISuhr.Mad.^''(1923).2S. -sten, en. 1) den
haarde kerne ell. sten, som indeslutter frøet

i en oliven. 2) f om (pigge af) forstenet

søpindsvin. Olive-: LTid.i727.S56. SAbild-
gaard.StevensKlint.(1759).15. -topas, en.

(mineral, nu næppe br.) kraftigt farvet

(brandgul) topas. Olivtopasen, (Subcitri- lo

nus) ligner noget nær Bomoliens Farve.
£rHnnich.M.32. VSO. -træ, et. (cenyd.

oliue(r)træ, glda. oliuæ three (Lucid.l7),

oldn. olifa-, olifutré; jf. I. Oliven 2 samt
Olietræ) ^ det som nytteplante dyrkede træ
Olea europæa L.; ogs. om veddet heraf. Moth.
018 (Oliv-). Olive-Træ. Pflug.DP.487. Sko-
ve med Palme og Ohver-Træer. LTid.1724.
284. Oliventræet er kun frugtbart hvert
andet eller efter Andre hvert fjerde Aar. 20

CVaupell.S.104. Warm.Frøpl.406.
I. Olle, en. se I. Olie. II. olie, v. se

II. olie.

ollig^t, adj. se oligt.

olm, adj. [(ol'm] (dial. ogs. {h)\o\m, jf.
MDL.387. Feilb.IL740. se endvidere u.

mandolm^. {ænyd. i ssg. mandolm (s.d.), no.

(dial.) olm, oldn. olmr; besl. m. ulme; jf.
I. olme; dial. ell. £9) om dyr (især tyre ell.

køer): somp. gr. af kamplyst, brunstighed ell. 30

ophidselse angriber andre dyr ell. (jf. mand-
olmj mennesker; rasende; uvan; balsty-
rig: ude af sig selv (af raseri), kveget
er olmt. Moth.018. VSO. Da Skirner nu
var kommen til Jotunheim . . fandt han
olme hunde bundne ved ledet. NMPet.
Myth.342. hvad (tyren) ikke har tilintet-

gjort med (hornene) lægger han under sig,

med hele sin Vægt i Klovene, hvert Ben
en Rambuk, og tramper det ukendeligt, 40

saadan er han naar han bliver olm. tfF
Jens.CT.44. AchtonFriis.D0.1.366. MDL.
387. Feilb. || overf., om mennesker. Imid-
lertid gik Krigshumøret af Hippo. Han
blev skikkelig, lige saa hurtigt, som han
var bleven olm.JVJens.H.310. Mærket var
hun blevet som af en olm Guddoms Magt-
favntag. /SfMicA.irJ5.555. jf.: Faren (o: en
drukketibolt) havde . . raset, og det blinde
Tilfælde havde især ladet hende føle hans so

Olmhed.Vejrup.KM.lOl. \\ om ting ell. for-
hold. Klodeskyer, der rejser stolt gennem
Himmelrummet. Slæbende efter sig ha-
stige Uvejr, sorte og olme. BerlTid.^^U1921.
Aft.l.sp.4. især (jf. olmøjet^ om blik, optræ-
den, sindstilstand olgn.: Ikke for ingen Ting
har (øksen) udgjort Part af en Hjort, der
er Hurtighed og olme Kræfter i den. J7
Jens.NG.62. et olmt Blik. sa.LB.176. hun
følte en næsten olm Vrede mod Parret 60

(0: to gæster). ERode.BÆ.90. jf.: *see vi
til vor egen Magt, |

Da er man let i

Harnisk bragt,
| Og finder ingen Kraft

imod
I
Den gamle Adams Olme-Blod.

Brors.185. I. olme, v. ['(nlms] -ede. {afl.

af olm
; jf. ulme ; /. br.) være ude af sig selv

(af raseri olgn.); rase; ogs.: se rasende,
ondskabsfuld ud. Moth.018. *(smeden) rin-
ger Tyren, naar dens Øjne olmer. SElkjær.
BysensHorn.(l 925).31.

II. olme, v. se ulme.
Olmer-dng:, en. ['(olCJmar-] (nu næppe

br. Ulmer-. Moth.U48. PMøll.1.287). (ænyd.
ulmer-, olmerdug, volmerdug (JLWolf.
Encomion.(1654).371) ; af det tyske bynavn
Ulm; X ell. dial.) navn paa et kipret, meget
tæt vævet bomuldsstof, oftest m. røde ell.

blaa tværstriber (især anv. til simplere dyne-
og pudevaar). EPont.Atla8.II.437. Olmer-
dug til Ærmefoer. MR.1801.111. SKjær.
FraStavnsbaandetsDage.(1888).137. VareL.^
722.

II
gen. olmerdugs brugt som adj,

ell. som 1. led af ssgr. 1 gi. stribet Olmer-
dugs Hoveddyne. Cit.l790.(AarbSkive.l921.
104). ligge saa varmt under en Ulmer-
dugsdyne. PMøll.1.287. Olmerdugslærred.
OrdbS.(Falster). jf. ogs.VSO. Feilb.

olm-ojet, adj. (1. br.) hvis blik er ra-

sende, olmt. (tyren) havde hørt sig . . gal
og olmøjet paa den vidrige La.Tm.Aakj.
FJ.200.
Olymp, en (PAHeib.US.58o. Hauch.

III.352. Levin.Gr.I.5L Tilsk.1921.1.6) ell.

(nu næppe i best. f.) et (TBruun.YII.289
(Olympet). KLars.GHF. 1.139). [o'løm'ft]

(ogs. m. gr. form: Olympos, et ell. (nu sjæld-

nere) en. [o'lømipws] Wilst.Il.V.v.367. SaU
XVIII.485). (fra gr. Olympos) navn paa
det højeste bjerg i Grækenland (paa grænsen
ml. Thessalien og Makedonien), i græsk myto-
logi opfattet som gudernes bolig; ogs. om
kredsen af de græske guder. '„Hør,"
sagde Jupiter, „jeg gider ikke stige

|
Strax

til Olymp igien."Wess.76. *Ned fra Olym-
pen venlig Flora kommer. Oehl.XIX.166.
*En Smigrers Øie vilde ikke see dem
(0: ens fejl), \ om end uhyre, som Olymp,
de vare. Foersom.JC.113. Wilst.Il.I.v.44.

*Hans (0: Adams) Tanker tummelumske
blev i Hjernen, |

Han saae sig hensat til

Olympens Hjem; |
Af Mars og Venus

skued han et Billed, |
Imens de andre sig

til Cour opstilled. PaL¥.Z7.579. || billedl.

*At synge højt Lafayettes Lov
|

jeg ej af

Frygt for Olympen (o: regeringen, myndig-
hederne) YOver.PAHeib.US.585. Naar han
(0: en medicinsk student) fra sit Olymp
paa Regensen . . nedlod sig til Kollegiet.

KLars.GHF. 1.139. War tråde board . .

beherskede Jorden som en Olymp. Tilsk.

1921.1.6. Olympiade, en. [olømpi'a-aa]

flt. -r. (af gr. Olympias (gen. -ådosj; afl. af
propr. Olympia) 1) m.h.t. oldgræske forhold:
tidsrum af 4 aar (det tidsrum, der var
mellem de olympiske leges afholdelse), brugt

som maal for tidsregning. vAph.(1759). *For
meer end sex Olympiader siden |

Var
Sparta haardt fornærmet af Messene. San-
der.Erop.16. HSchivanenfl.OK.73. 2) (sport.)

om (nutidens) olympiske lege. den olym-
piske Fakkel paa Toppen af Stadion blev

tændt — den brænder, lige saa længe

28^
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Olympiaden staar psiSL. Else Jacobsen. Med
Else Hl LosAngele8.(1932).42. Olympier,
en. [o'løm'Mar] (nu næppe hr. Olymperj. flt

-e. 1) i græsk mytologi: olympisk gud;
især om Zeus. *Eder besværger jeg høit

ved Olymperen Zeus og ved Themis. Wilst.

Od.II.v.68. (han) straalede i Kresen som
en ung Olympier. Powi.^. 77. ^84. Denne
kæmpeskikkelse (o: Grundtvig) . . er in-

gen Zeus-skikkelse, med olympierens har-

moni og ro over sig. Rønning.G.lV2.151.

II overf., om digter, tænker olgn., der i sin

visdom, afklarede og ophøjede ro osv. sam-
menlignes med Zeus; især om Goethe. Bran-
des.F.372. *Ingen Olympier, nej, en Uly-
dig, en Spotter (o: om Kleist). Børd.(Tilsk.

1928.1.314). I sin lange Alderdom stod
Goethe som Olympieren, afklaret, erfaren,

vis og ToMg.NMøll. VLitt.III.426. 2) (sport.)

deltager i (nutidens) olympiske lege, i

en olympiade. Pol.^l8l932.6.sp.2-3. olym-
pisk, adj. [o'løm'Ms^] 1) som angaar,
hører til ell. stammer fra egnen Olym-
pia (paa Peloponnes), skuepladsen for græ-
ske festlege. Udi Grækenland figtedes paa
de Olympiske og andre aarlige Kiempe-
Flsidse.Holb.Ep.II.38. Pindars olympiske
Oder. Skoleprogr. Herlufsholm. 1862. 1. Sta-

diets Længde var „en olympisk Stadion",
600 olympiske Fod, 192,27 m. Sal.^XVIII.
482. jf (til lCor.9.24-25): *Hvad render
I Verdens Olympiske Gecke

|
Paa Banen,

da Kronen er intet bevendt? Stub. 49. \\

især i forb. de olympiske lege. 1. om de

hellige festlege, væddekampe, som i oldtiden

afholdtes i Olympia til ære for Zeus. Anno
M. 3174. blev de Nafnkundige Olympiske
Leege inåstitteåe. Holb.Intr. 1.6. HSchiva-
nenft.OK.73. 2. i nutiden om internationalt

idrætsstævne, som i alm. afholdes hvert fjerde
aar paa forsk, steder verden over. SaV
XVIII.484. PoWil932.10.sp.3 2) (mytol.

ell. tQ) som hører til (paa) Olympen,
(blandt) de græske guder. vAph.(1759).
*Zeus, den Olympiske Kersker. Wilst.Il.I.

V.353. de olympiske Guder. JLHeib.Reli-
gion og Moral.(1911 ).34. II

uegl.: guddom-
melig; himmelsk; afklaret; ophøjet.
Intet olympisk Vindpust udvider Man-
dens Bryst for de „verdenshistoriske In-
teresser". PLMø».Z^S.77.^^4. (hvis) Goe-
the hørte, hvorledes der dømmes om ham
i (dette) Land . . tror jeg, at hist i hans
Elysium et Smil vilde kruse hans olym-
piske Læber. Prawdes.Z777.5.9.9. jeg (o: en
videnskabsmand) har ikke altid været saa
olympisk som nu. Ogsaa jeg var naiv en-
gang og troede paa Myten om Hustruen,
der stod ved sin Mands Side og delte
hans Interesse. FrPoulsen.VV.?3. med en
olympiskRo.. stikker han hende Skin-
dene tæt op under Næsen. TTied. PH. 5.

(hans) Ro var uforstyrrelig, rent ud olym-
pisk. Bønnelycke.Lt.59.

I. Om 9 en. (ogs. Om(m)e. se bet. 1-2/
{ænyd. glda. d. s.; fra mnt. om, onkel, mor-

broder, søstersøn, hty. oh(ei)m, onkel, ogs.:

fælle, kammerat, spec. en møntmesters hjæl-
per, holl. oom(e)) 1) f onkel paa mødrene
side; morbroder. Orne. Moth.^026. 2)
(dial., gldgs.) i Dragør (i formen Omme)
som betegnelse for en ældre mand, brugt
foran navnet (i til- ell. omtale), fx. Omme
Dirck. OrdbS. 3) 07- Onkel; foræld.) i 18.

aarh. betegnelse for fuldmægtigen ved den
10 kgl.mønt; især i forb. Mønt-o(h)m. Nat

Tid.^*/8l924.Aft.3.8p.6.

II. Om, en. (alm. skrevet Ohm), {sv.km;
fra ty. ohm, se I.Ame; nu sj., foræld.) rum-
maal for flydende varer, især vin=^omtr.
4 ankere. VareL.(1807). 11.382. 1 Ohm
Rhinskvin. Hage.^324.

III. Om, et. [cnm'] {ænyd. d. s.; substan-
tivering af V. om (1); jf. II. Men; nu
næsten kun dial.) som udtr.dels for en mu-

20 lighed, et valg (ml. flere muligheder). Adam

:

*„Vov da eyl" — Eva: „Om vove var at

vinde ?" —
|
Adam : „Ak om I — men grum-

me om, som Siælen gyser vedl . .
|
Hvor

fæl en Muelighed? — hvor grusomt et

U2i2iS\Lee?'' Ew.(1914).1.240. „troløse Ro-
saura 1 saa forlader Du mig, saa forraader
Du mig da saaledes." — „Der er intet om."
Jacobi.(Skuesp.IV.145). dels for et forhold,

en (særlig) omstændighed, der gør noget be-

30 tinget, tvivlsomt ; betingelse; vilkaar; ind-
skrænkning; forbehold; tvivl; „men".
Intet Om; jeg har engang dit OrdlFSO.
især i faste udtr. (talem.) som der er et
ell. intet ('ingen. KAagaard. Thye. (1802).
246. Kri8t.JyF.IV.200) om i (smst.), for
(OrdbS.(sjæll.)) ell. (i alm.) ved det. Der
er Intet saa vist, at der jo er et „Om"
derved. Mau.7102. Høysg.S.305. „Indkom-
sterne ere henimod fem Tusende Rigs-

40 daler." — „Ja, saa meget kan det omtrent
være, dersom der kun ikke er et andet
Om ved."" Skuesp.VII.329. Der er intet
Om i o: der er Intet i Veien; Sagen er
reen.VSO. NMPet.V1.370. OrdbS.(SjælL,
Langeland).

IV. om, præp. og adv. [(om, trykstærkt

(om'] Høysg.AG. 3. {æda. um, om (AM.),
run. um, oldn. um(b), oeng. ymb(e), ty. um
(oht. umbij, lat. amb(i)- (fx. i amb-iré, gaa

50 omkring, se Ambition; jf. ogs. amputere og
lat. ambo, begge, se Ambe), gr. amphi (se

Amfibie, Amfiteater/* J/". omkring, omme ||

i forsk. udtr. (især ved forb., der er laante

fra andre spr.) forekommer om som afløser

af andre ord, især præp., se saaledes bet. 8
(langt om led), bet.b, bet. 6.i (om kap))
A. som (foranstillet ell, spec. i bet. 3 og

9.6, efterstillet) præp.
1) som udtr. for, at noget bevæger sig

60 ell. befinder sig langs med ell. ud for
en tings overflade (frie sider) ell.

rand (yderkant), idet det udgør ell. ved
sin bevægelse beskriver en mere ell. mindre
fuldstændigt lukket ring ell. kreds (i for-

hold til tingen) ell. mere ell. mindre fuld-
stændigt dækker ell. danner et mere ell.
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mindre sammenhængende hele langs med
ell. ud for siderne (ell. de frie sider) af
vedk.ting; omkring, l.l) i egl.bet. (uden
for staaende forh., udtr. for noget naturligt

sammenhørende olgn., bruges i alm. talespr.

nu oftere omkring^, hvad er det for et

Ridder-Baand, hånd har faat om Halsen?
Holb.Jean.IIl.5. Gardinerne om Sengen
. . Sløret om Hatten . . Voldene om Byen.
Høysg.S.174. *Da skulde I kun seet en lo

Maalen . .
|
Om Armene, om Livet. Oehl

A.78. *Luna sit Sølverbaand
| Snoer om

Endymion, |
Speider i Busk og i Dale.

Heib.Poet.IIL468. *med et Shawl om det
lokkede Haar

|
Viser sig En i vor øverste

Stue. Hrz.D.I.182. *0m Borgen qviddred
Svalen, | Og Maagen skreeg ved Strand.
Winth.HF.233. Luften veed Altl den er
om os, den er i os.HCAnd.V11.5. *min Fri-

hed faaer jeg (o: Zephyr) ikke . . |
Førend 20

Stormen om os brummer,
|
Førend Bølgen

om os skummer. FalM.T. 196. *jeg (gik)

mig til Kirken hen,
| Og om den Kirke-

gaard. BoisensYiser.297 . *Hvem sidder dér
bag Skjærmen

|
med Klude om sin Haand,

|

med Læderlap for Øjet | og om sin Sko et

Baand?Aa/y'.JKS.i^O. Da drog Jerusalem ud
til ham og hele Judæa og hele Omegnen om
(1819: omkring; SoYådiU.Matth.S.5(1907).

jf. bet. 1.5: Taarnfalken var ikke sjælden 30

om KiTketasLTne.Fol.^y2l925.10.sp.3. jf.bet.

2.1: *Da tørrer han sig om Skjæget brat,
|

Mens Taaren paa Kinden brænder. Winth.
IV.20. *Blæs op Du Havets barske Vind,

|

Jeg trænger til Dit Pust om Kmdi.Drachm.
D.44. slikke sig om munden, se slikke.

(jf. bet. 12.1; sj.) gentaget som udtr. for gen-
tagen (kreds)bevægelse: to Officerer (van-
drede) rundt om Plænen . . om og om
Plænen. Bang. T. 90. || i talrige forb. som 40

binde (en traad osv.) om, binde op om
sig, dreje sig om, flokke(s) om, gaa om
(o: omslutte), gribe om, hvælve (sig) om,
klamre om, klemme om, knappe om (sig),

kredse om, lukke sig om, lægge (noget)
om, naa om, rulle om, slutte om, snøre,
svøbe, vikle om olgn., se vedkommende ver-

bum, vikle om sin finger, se Finger 2.4.

have, tage om haand, falde, tage (osv.) en
om halsen, fatte (osv.) en om livet, smal 50

(osv.) om livet, binde op om sine lænder,
(have) en klods om benet, slaa en knude
om, slaa en konvolut om olgn., se vedkom-
mende subst. otte om kongen, se otte. flyve,
ryge en om ørene olgn., se Øre. jf.om kors,
se Kors 5. || kring, midt, rundt om
olgn., se H. kring 1, midt l.i osv.

|| (jf. bet.

\2) spec. i udtr. for, at en del af et legeme
(især dets overflade) bevæger sig i en bue
ell. kreds i forhold til en anden del (især 60

dets akse ell. centrum). Nøglet laa i en
lille Halmkurv . . Det trillede om sig selv
og blev mindre og mmdre.JVJens.HF.21.
især i forb. som dreje sig, gaa, løbe rundt
om sin (egen) akse ell. sig selv, se rund.
1.2) (jf. bet. 6.2 slutn.) m. h. t. samvær ell.

(omsorgsfuldt) forhold ml. mennesker.
kvakle om, se kvakle. hygge, pusle
(olgn.) om en, se H. hygge 1, 2.i, pusle
osv.

jl
være om en ell. have ('sine børn

osv.) om sig olgn., stadig være (opholde sig)

i ens nærhed ell. stadig have i sin nærhed,
især til selskab, hjælp (i huset) olgn. (ogs.

alm. anv. i tilfælde, hvor det kun er en en-
kelt person, der opholder sig (færdes) i en
andens nærhed), det er imod Hændes
Villie hun maae lide (o: finde sig i at

have) Valerius om sig. Kom Grønneg.11.5.
hans Moder blev Dag fra Dag slettere,

og (han) og jeg maatte stedse være om
hende. Prahl.Ah.IV.150. (han) seer (ikke)

andre om sig, end sine Tienere. J/Sneea.

VIII. 8. Hauch.VII.417. Hun sagde . .

aldrig, at han var Lakai, nei, han var
om de høie Uerskaher.HCAnd.III.314.
(han) nød det som en rent fysisk Hygge
at føle hende om sig i Stuen. Esm. 1.50.

Hans hustru var om ham hele dagen;
først om aftenen forlod hun sygeværelset.
KNyrop.(StSprO.Nr.68.19). Familje vilde
hun ikke have om sig til daglig, iawesen.
S.19. jf. bet. 6.2: Vi ere sex Tjenere om
Herren, Fruen, Junkeren og to Frøkener.
Blich.(1920).VII.6.

i|
lappe, stoppe, sy,

vaske (olgn.) om, udføre det nødvendige
(stadigt forefaldende) arbejde m. h. t. lap-

ning osv. for (en anden ell. sig selv); holde

ens (ell. sit) tøj i orden med lapning osv.

det er med megen Møie, jeg nu vænner
mig, at sye om mig selv. Éahb.Tilsk.l794.
700. da Kongens Gaard blev øde for
Fruentimmer, havde de Ingen, som kunde
enten sye eller bøde om dem, og vare
færdige at gaae nøgne. Grundtv.Saxo.I.216.
Hauch.SK.8. Det blev ofte langt over Mid-
nat, inden (moderen) var færdig med at

stoppe og lappe om dem, som soy.Pont.SM.
17. CEw.StJ.159. jeg var alene med mit
store, tunge Ansvar og Vask og Stopning
om to hjælpeløse Mandfolk. ^rPow^sm.
MD.256. jf.: der var . . nok at hjælpe
med, om de tre Børn. Bang.L.204. (tid-

ligere) ogs. m. præp.-styrelse, der betegner tin-

en, som bødes: ieg (vil her) hvile ud og
ade tvette og lave om vore sledte (o:

slidte) og urene Klæder. Lavigebek. Breve.

185. 1.3) i udtr. for en (forandre) synlig
ell. (for vedk. selv) følelig tilstand, der er

ell. føles som knyttet til en vis del af
legemet, især m. forestilling om mere ell.

mindre ubestemt lokalisering ell. afgrænsning
(„ved", „i", „paa", „i nærheden af"). Snee-
fnuggene faldt i hendes lange, gule Haar,
der krøllede saa smukt om Nakken. HC
And.VI.36. *Jeg (0: en kylling) fryser.

Moder, om mine Ben. Kaalund.229. vi

(havde) svært ved at holde Varmen, sær-
lig om Hænder og Yødder. KnudRasm.O.
506. det lumrer (en) om øre(r)ne, se 1.

lumre 2.8. || især i adj.-forb. *Forundret
vaagned Ellen, | Matøiet, bleeg om Kind
07.1. Kind l).Winth.HF.253. hun løftede

f.
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sine Klæder og gik saa forsigtig, for at

være reen og peen om Fødderne. HCAnd.
VII.24. man (kan ikke) undgaa at blive

sort om Fingrene, naar man giver sig af

med at rense Skorstene.Hørw;).r.^5i. (være)

bleg om næsen (ell. næbbet^, glat om
hagen, grøn om hagen, næsen, munden,
næbbet, hed om ørene (ell. om hovedetj,

mullen om tænderne, vaad om fødderne
olgn., se vedkommende adj. jf. ogs. være net

om sig u. III. net l.i.
|i
(især overf.) i forb.

»n. Hjerte: have om hjerte, ligge (en) om
hjerte(t), være (en) om hjertet, se I. Hjerte
2.1 og 3.6, I. ligge 5.2 slutn. (være) blød,

let, tung, øm, rørt om hjertet olgn., se blød
(III.3.1), Hjerte (I.2.i), øm osv. \A)(jf.het.

10.2) i refl.forb., som udtr. for bevægelse
ell. virksomhed med retning (samtidig

ell. efterhaanden) mod flere ell. alle sider
ud fra et centrum (den handlende person
osv.), især m. forestilling om en søgen efter

noget, en bestræbelse for at faa fat i noget,

angribe noget. At bide om sig.Høysg.S.291.

(barnet) rev og bed om sig ligesom en vild

Kattekilling. HCAnd.VI.358. sa.(1919).III.

277. en Spedalskhed, som æder om sig

(Chr.VI og 1931 afvig.). 3Mos.U.44. gribe,

slaa om sig olgn., se gribe (7.6) osv.
(jf.

bet.

10.2J i udtr. for spejden i forsk, retninger:

*Med Studsen . . jeg om mig stirred. Éag-
ges.NblD.37. \\ være om sig {ænyd. d. s.

(Kalk.IV.911); lign. udtr. i sv. og no.; jf. ogs.

være sig om u. bet. 6.i; især dagl.) være i

travl, energisk virksomhed for at skaffe sig

noget; (være parat til at) udnytte enhver gun-
stig lejlighed til at skaffe sig (materielle, øko-

nomiske) fordele; være dygtig til at fremme
sit eget bedste; være bjærgsom, vindskibelig

(ofte: paa en egoistisk maade). Herse-Børn
. . foer til Søes, og var om sig ved Plynd-
ring. Grundtv.Snorre.il.295. „Har Svoger
en Tømmerhandel I Nu, man maa tilstaae,

I Kjøbenhavnere ere om Jer." — „I vore
Tider maa man have flere Jern i Ilden."
Hrz.III.104. Øvrigheden er nu altid saa
meget om sig, de fik da Fingre paa tre

Stakler. HCAnd.1.358. Goldschm.VlII.403.
Jomfru J. . . har sgu gaaet hen og giftet

sigl . . Ja, man skulde naturligviis have
været om sig i Tide. Baud. HS.169. Det
er dog en mageløs Søn, Di har; om sig
alle Vegne I . . hvor der er en Øre at
tjene, der stiller hain.Wied.Thum.5. Feilb.
111.1117. jf.: Møbler.. Sølv og Poreel-
læn, det havde han jo . . mere Fornøjelse
af at se Rigmor anvende i sit eget Hjem .

.

end at det gik til Auktioner igen, og en
anden Om sig-M and erhvervede det for
€n Slik. ThitJens.J.121. talem.: Hvem der
er om sig, han faar Noget. Mau. 7101.
Blich.(1920).VI.109. jf. Feilb.III.1117. Han
er om sig som en Bi. Mau.7101. Høysg.
S.291. 1.5) (jf. bet. 9.3 og 10.3; nu mindre
br. i alm. spr.) ved tilnærmelsesvis, ubestemt
angivelse af sted ell. retning : i retning af;
i nærheden af; til den ene ell. den

anden side for; omkring; især (i vejr-

beretninger) m.h.t. angivelse af vindretning

:

Sommerdage som nu, med Vinde om Nord-
vest. Pol.y8l921.7.8p.l. om lag, se Lag 4.2.

2) m. h. t. bevægelse forbi noget (ell.

hertil svarende beliggenhed). 2.1) (jf. bet. 9.i)

om bevægelse (egl. og i alm. ad en krum ell.

brudt linie) hen forbi noget (et fremsjyring,
et mærke, en grænse olgn.); ogs. om belig-

io genhed (ophold) paa et sted, der naas ved
saadan bevægelse; (hen ell. henne)

forbi; (hen ell. henne) paa den anden
side af. (især i forb.m. foreg, retnings-adv.).

Han gik om Hjørnet af Nye-ga.de. Høysg.
S.132. *Nu dreied Vognen om en Bakkes
Top. CKMolb.SD.305. svaje om en Pæl.
Scheller.MarO. bøje, løbe, føre (en) om
hjørnet (ell. hjørnernej olgn., se Hjørne 1.2

og 1.6. bag, for, foran, ind, inden, ned,
20 neden, nord, norden om olgn., se bag osv.

II (^j') efterstillet, vi vare . . gaaet Bjerget
om, og bestege det fra den østlige, mod-
satte Side. HCAnd.1.247.

|| (jf uden om u.

uden; nu ikke i alm. spr.) uden (tydelig)

forestilling om bevægelse i bue olgn. kiøre,
ride, jage om Een.VSO. Han kom om os
i Hast o: forud for os. smst. Feilb. ogs.

efterstillet: køre, løbe en om. Moth.K453.

jf. II. løbe 33.2. 2.2) {efter ty. um etwas
30 bringen, kommen, sein; nu næsten kun i

forb. være om en hals) overf., i særlige udtr.

for tab ell. berøvelse af noget. || blive
om (noget), (nu næppe br.) miste; gaa glip

af. I (vil) give mig Erstatning . . for det
Tab, en fattig Mand lider . . thi nu bliver
jeg om Bringelønnen, som jeg skulde have
tient.CBernh.III.332.

|| jf.bet.11.2: bringe,
komme om livet, se bringe (sp.ll59^^)
og Liv 2.5. bringe, komme, være om

40 en hals, se Hals 2.2.

3) i udtr. for udbredelse over ell. især
spredt forekomst ell. (flakkende) be-
vægelse hid og did inden for et (stedligt)

omraade; nu 7iæsten kun (især poet., arkais.)
i faste forb. *(barnet o: Sehesteds sejr)

flakked om Hafved, dog landede hiem.
Sort.HS.F4r. *gispende, lemmeføer Lad-
hed, du seer

| Om Bygden sig slæbe, at
tigge. Zetlitz.BS.94. *Naar Dannemand fal-

50 der, gaaer hans Rygte og Ry,
|
Som Maan-

lys i Natten, over Land og om By. FGuldb.
(Bahb.LB.II.565). *Du skulde gaae om
Landet og tigge,

|
Gavjeg dig ikke Ly og

Æde og Drikke. Hrz.VI.24. *Der kfemped
en Damper mod Storm og Nød . .

|
En Hagl

af Eder der fløj om J)æk.Rich.II.8. gaa osv.

om by, jord(e), land(e),vide eW.vidt
om jord(en) olgn., se By (2.i), Jord (I.2),

Land (4.3 og 8), vid. ved tilknytning hertil

60 ogs. langt om led, se I. Led l.i.
|| (jf.bet.

9.5; især poet.) efterstillet, jeg har maat
traske den heele Bye om efter Jer i een
Klocke Time. Kom Grønneg. I1. 8. *Jorden
om hans Navn er kiendt og æret. Bagges.
NblD.43. *Hans Tanker gik en Pilgrims-
gang

I
Tilbage til hver Helligdom,

|
Hver
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Busk, hver Kilde Skoven om. CKMolb.SD.
393. jf. bet. 12.2: har ei Glæden lydet
Landet om og om. [Rothe ]. Om Indføds-
Retten.(1777).13.

4) {ænyd. sætte en om anden, sætte en

i stedet for en anden, (om)skifte, tog om
tog, tog efter tog, glda. hver om anden,
den ene ved siden af den anden, den ene

efter den anden, ty. jahr um jahr, aar efter

aar, einen um den andern tag, hveranden
dng, um einander, siciftevis (efter hinanden),
(blandet) mellem hinandeji) m. bet. af side-
ordning ell. (regelmæssig) vekslen, som
udtr. for, at den ene af to ell. flere ting (for-

hold osv.) følger (sideordnet) efter, staar ved
siden af den anden , skifter med ell. (side-

ordnet) modsvarer denne, (næsten kun i

faste forb.). 4.1) m. h. t. række af ensartede

enheder: efter (3.i). *Ti vistnok havde
hver (o : af en flok hellenere fra Peloponnes)
sin Stad . . | men endnu fulgtes Flokken
ad,

I

og for dem alle — Snes om Snes —
|

var Hellas kun Feloponnes. Blaum.StS. 3.

(gaa) To om To, i Procession, i Ligfølge
osv. OrdbS.(Fyn). lag om lag, skridt om
(o: for) skridt, se Lag (sp.l98^^) osv. jf.
alt om alt (o: alt i alt), se IL al 7.4. 7iu

især i forb. par om par, se u. Par. jf.
bet. 4.3: Folk havde (i fællesskabstiden)

„Ager om Ager", og Ærligheden var
ikke altid saa stor, hvorfor det ogsaa
hændte, at den enes Ager traf til at blive
bredere end den 2Ln.åeT\.s.AarbFrborg.l918.

11. 4.2) især m. forestilling om (sideordnet)

forhold ml. to : (lige) ved siden af; (lige,

tæt) ved. den Gifte og den Ugifte skulde
(ikke) ligge i Kammer, og Seng om Seng,
med hinanden. OeconT. IF. 78. her liffge

de Grav om Grav og taale hinanden, de,

hvem Fjendskabet adskilte med en Ver-
den. Kierk. V.238. *Franske og Tyske, Skul-
der om Skulder,

|
Fælles Kommando o^

fælles Orkester. Drachm.D. 11. nu især i

udtr. som bo dør om dør, hus om hus,
væg om væg, gaa side om side olgn.,

se Dør (L3.2), Hus (1) osv. 4.3) m.h.t.(især
regelmæssig, tids- ell. stedsbestemt) skiften ell.

vekslen: for (IV.4 og lO.i).
||
(mi næppe i

rigsspr.) m. h. t. (veksel)forhold, der nu alm.
udtrykkes med skiftevis, hver anden (gang)
olgn. det var saaleedes sluttet imellem
begge Huusene, det Kongelige og det
Fyrstelige Gottorphske . . at de Aar om
Aar skulle skiftes til at regiere. Slange.
ChrIV.77. spec. i forb. w. en anden ell.

hinanden, hverandre: (skakbrættet) er
delt i 64 korterer, som er sorte og hvide
én om en anden. Moth.S228. (man) har
maattet indskrænke sig paa at samle dem
til Artilleri-Øvelse alternative et Aar om
det Sindet. MR.1792. 535. „De vinder vel
altid?" . . „Det gaaer saa om hinanden.
Snart vinder, snart taber jeg." PAHeib.Sk.
11.213. ogs. m. bet. af uregelmæssig, uordent-
lig vekslen ell. sammenblanding, i forb. om
hinanden (se hinanden 2.5. jf.Esp.459)

ell. hverandre. Inden for (basten) sidde .

.

Træe-Rør, som gaae om hverandre (og)
ere fyldte med Safter. Suhm.II.67. jf. ogs.

(til dels m. om som afløser af andre ord)
udtr. som hips om haps, hulter om
bulter, ruskomsnusk, snik om snak,
se I. Hip, hulter osv.

\\
(nu 1. br.i alm.spr.)

m. h. t. (udveksling af) hug, skaaler („glas")
olgn., i udtr. som: Hånd drak mare Skaal

10 om Skaal med de gamle Raads-Herrer.
Holb. Pants. III. 1. De . . slaae Slag om
Slag paa den store Steen. NKBred. Tv G.
35. *Slag om Slag (o: i samme takt)^ i

Fryd og Smerte, | Banker Nordens Tvil-
linghjærte. Grundtv.PS.III.382. (i tvekamp)
vexlede man Hug om Hug. Blich.(1920).
XXIV. 160. Han kunde . . drikke Snaps
om Snaps med Bønderne uden at blive
seilende. Bergs. GF. 1.255. leg er bleven

20 fri for at drikke Glas om Glas som de
andre Musikanter. Z)mc/im.Z7J5.500. || m.h.t.
(ligelig) fordeling; i udtr. som (dele) lige
om lige ell. (nu næsten kun) halvt om
halvt, se V. lige 1.5, halv 1.5 og 3.i slutn.

5) {til dels som omtydning (misforstaaelse)

af holl. aan (boord, den grond, lij), eng.

on (board), ty. an (bord, grund)) ^ i forsk,

udtr. for ophold ell. beliggenhed ell.be-
vægelse i stedsforhold til noget, især en

30 del af skibet („ved", „paa" olgn.). || om
bord(e), se I. Bord 8. om bagbord,
styrbord, se Bagbord, Styrbord. || om
læ, se IV. Læ 2.2.

Il
være om grund, (nu

næppe br. i rigsspr.) være (staa) paa grund.
BomholmsTidende.^y81927.3.sp.6.

6) (jf. bet. 7) m. afsvækket ell. tabt steds-

bet, i udtr. for, at en legemlig ell. sjæ-
lelig virksomhed er rettet imod noget,

ell. at et (virksomt, aktivt) forhold er til

40 stede ell. gælder m. h. t. noget.

6.1) (jf. bet. 6.2j m.h.t. maal, i udtr. for
søgen, stræben, tragten, forsken ef-
ter noget, især (mods. efter 2) m. forestilling

om nogen usikkerhed ell. uvished m. h. t.

maalet. || i forb. m. verber, der betegner virk-

somhed for at faa (fat paa) ell. opnaa noget.

han sendte (1931: nu sender han Bud; til

mig om mine Hustruer og om mine Børn
og om mit Guld og om mit Sølv, og jeg

50 haver ikke negtet ham det. lKg.20.7. *den,
der sig bemøyer | Om Rigdom og om
Gods. Falst.Ovid.9. At famle om (eller ef-

ter) noget i Mørke. Eøysg.S.123. Efter-
søgning om stjaalne Ting.MR.1767.290.
Jeg har løbet om det i alle Boder. 750.
III.L170. Marie spurgte, om Søren ..

vilde smage hendes Bryg . . nej , ellers

Tak, det var ikke det, han var kommen
om. JPJac.1.263. hun havde glemt, hvad

60 hun var gaaet om. Bang. T.187. henvende
sig til en om nærmere Oolysning, Ludv.

jf.: *Føden og Klæden, Hus og Hjem,
|

Skulde Guds Børn gaa vild om dem.
Grundtv.SS.III.Ul. Hun tog Hatten af og
Tørklædet, Kaaben, Vesten, Kluden in-

denfor. Saa bøjede hun sig om Galoseh-
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erne (o: for at tage dem af). ChrEngelst.

LDAO. tidligere ogs. m. h. t. tilvejebringelse

af et vist resultat, i udtr. som: derfore be-

flitte de dem om (alm.i paaj gode Gier-

ninger for at fortiene Himmerig. P^m^'.

DF.606. Hans Kongel. Majestet hafde .

.

bemøyet sig om (o: for) Freden. Slange.

ChrIV.9d6. have klæden og gaa om fø-

den, se I. Klæde 3.1. lede, se, søge om
noget, se lede (V.2) osv. se sig om (o: om
efter; jf. bet. 10.2j noget, se u. se. være
om noget, (ænyd. d. s., jf. glda. (upers.)

megh ær (lidhet) om, oldn. mér er (ekki)

um, jeg synes, bryder mig (lidet, ikke) om;
nu kun dial.) være begærlig efter, ivrig for;

arbejde for ell. paa; søge at faa, opnaa ell.

skaffe. *Imens jeg stod mig vel, da stod
jeg Hu af (o: attraaedejeg) Ære, | Da var
jeg gierne om, at jeg Navnkundig blev.

Falst.Ovid.4. bemældte Diderich Slagheck
var . . forskikket af Kongen til Nederlan-
dene, der at være om Folk, Penge, og
andet, som skulde bruges til det fore-

hafvende Krigs-Tog. Gram.(KSelskSkr.IV.
252). de Sachsen-Lawenborgiske Fyrster
(havde) indfunden sig, hvilke u-trætteligen
og paa alle Kanter vare om at tilsnige sig

denne Ære. Slange.Chriy.950. *Myren er
nu om sin Y'mteT'Yød.e.Clitau.PT.136.

jf. Feilb.III.117. være om næringen,
skaffe sig føden ell. udkommet. Ræven . . var
bleven gammel og affældig, saa at han
ikke kunde være om Næringen . . som
i\\ioTn.Bolb.MFbll21. Høysg.S.291. han
er om en skilling som fanden om en
sjæl, se Skilling, ogs.refl.: være sig om
(noget). Høysg.S.291. (det sker) at der i

Sværmetiden, naar en Sværm nyelig er
fattet . . kan indfalde ondt Veir, da de
unge Beboere ei kan komme ud at være
sig om noget (o: honning, forraad).Flei-
8cher.B.490. strax gjorde Jarlen Anstalter
til Afreisen, reed saa op i Øster-Gøthland,
var sig der om Skibe. Grundtv.Snorre.il.
136. Nu kan du imidlertid være dig om
en Kone, for vi maa absolument giftes
med det første. FMøll.( VilhAnd.PM.1.128).
Hun er sig om en Hienesie. JHSmidth.
Ords.99. være ude om, se ude.

i|
i udtr.

for en følelses- ell. meningsytring, der inde-
holder anmodning ell. bøn: for at faa (fat
paa) ell. opnaa. Det er en Leylighed, som
jeg længe har sucket til Himmelen om.
Kom Grønneg.II.245. *Tvende hjælpeløse
Brødre

|
Skrige hjemme høit om Brød.

Erz.D.II.66. Oppefra bankede de med
Sablerne i Gulvet om Ro. Bang. T.105. der
var fjærntalt (o: telefoneret) til Kroen om
Å.iiejism2id.Eørd.KK.118. især i forb. som
andrage, anholde, anmode, anraabe, an-
søge, bede, bønfalde, raabe, søge, tigge om
olgn., se andrage osv. (bede) om forladelse,
se Forladelse 2,2. ogs. ved vbs. til trans, ver-
her (som ikke forbindes m. omj, i forb. som
begæring, fordring, forlangende, krav om,
se Begæring osv. sml. forventning, haab

om olgn. u. Forventning (1), Haab (2.2-3)

osv.
II

i udtr. for efterforsken ell. spørgs-

maal: angaaende; vedrørende; med hensyn
til. At bespørge sig hos een om nogets
Høysg.S.BS. Forespørgsel om Ydelse af

et Laan. Ludv. især i forb. som erkyndige
(sig), forhøre (sig), høre, spørge om, se

erkyndige osv. (jf. hvorvidt 2).

6.2) (jf. bet. 6.8^ m. h. t. genstand for
10 legemlig ell. sjælelig virksomhed ell.

(virksomt, aktivt) forhold, det, som
en virksomhed ell. et (aktivt) forhold
gælder („drejer sig om"). || i udtr. for fieres

(to ell. fiere faktorers) forhold til samme ting^

dels m. forestilling om fælles, samstemmende
virksomhed (m. h.t. en fælles opgave) ell. enigt,

fælles forhold (ejendomsforhold olgn.), fælles-

skab (i indbyrdes overensstemmelse). At for-

samles (nernl. for at handle) om noget.
20 Søysg.S.lOO. alle vare de om (o: havde de)

een Mening, nemlig om den, at de vilde
have ham til Konge. Grundtv.Snorre.1.121.
da vi ere to om det og det saa vidt ad-
skilte . . er Planen endnu ikke kommen
til \]åiQTe\se.Blich.(1920).XXXII.l. Saa-
ledes er de . . 3 om en Svenskharve. Aakj.
FDD.48. hvor to eller tre ere forsamlede
om (1819: i) mit Navn, der er jeg midt
iblandt dem. Matth.l8.20(1907). Der har .

.

30 været to Personer om Indbrudene. PoZi<i

EPIb1925.4. især i udtr. som enes (ene sig),

(være) enige, være (til) ens, forenes ell.

forene sig, (være) fælles, lige gode, halvt,
samle sig, slutte sig sammen om osv., se

ene osv. være med om (at), fa /m. til; jf.
ni. med 13.1^ deltage i; hjælpe med; være
med til. (han) tilstod, at han havde været
med om at myrde Francesco, jffofe^. 7.^55.
det (var) mig, der — enten jeg havde

40 været med om Spilopperne eller ikke —
skulde forsvare de Anklagede. Bøgh.E.154.
Baronessen . . vilde være med om at faa
de smaa til Sengs. Sick.HÆ.186. jf. (m.
forestilling om udelukkelse af den anden
part): være alene, ene, hel om, se

alene (1), ene (III.I.2), hel (II.7). dels (jf.
bet. 6.1) m. forestilling om indbyrdes mod-
sætningsforhold (modsat interesseforhold), ef-
tertragten af det samme, strid m. h. t. noget

50 (med no^et som stridens genstand ell. (jf.
bet. 1.1) indsats); i forb. w. være ell. ellipt.:

de er saa mange om mig (o: som ønsker
at gifte sig med mig). Steenberg.H. 1. 144.
een om (Mau.1664: imod; een og to
om fanden, som regel for hæderlig kamp.
Wess.229. VSO. MO. være to, flere,
mange om budet, egl. som udtr. for, at

paa auktioner to osv. gør samme bud paa
en opraabt ting. VSO. MO. være to om

60 købet, se Køb 1.2. desuden i talrige forb.

som djævles, drages, fægte, holde, i kap,
kappes, kaste, klamres, konkurrence, kon-
kurrere, krige, kæmpe, kævle(s), trække
lod, nappes, rives, slaas, spille ('kort, ter-

ninger osv.), (være i) strid, strides, træk-
kes, tvistes, være uenige, vædde om osv.,
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se djævle osv. m. tilknytning hertil ogs. om
kap (s), se I. Kap (jf. Festskr.VilhThoms.

279). m. h. t. tilnærmelse ml. to parters forsk,

standpunkter (til dels m. overgang til bet.6.8):

akkordere (med en) (Høy8g.S.99), dispu-

tere, forhandle, handle, staa i køb, købe,
ligge i underhandling om olgn., se dispu-

tere osv. jf. bet. 7.1: det gaar om (o: gæl-

der) livet, se gaa 9.1. ikke, om det saa
alari§^ var om det olgn., 07- aldrig 3.2;

dial.) ikke, om det saa gialdt nok saa meget;

ikke for alt i verden; absolut ikke. jeg ku
ikke vente, om det saa aldrig var om det.

MKorch.Godtfolk.II.(1924).113. Esp.411.
\\

i udtr. for en persons (særlige) virksomheds-

omraade, (foreliggende) opgave ell. hverv.

tage sig om noget, se tage. bruge (lang)

tid om noget, se Tid. nu især dels m. udtr.

for (længden af) den tid, det tager en at

udføre (tilendebringe) en vis virksomhed:
han var to Timer om at fortælle (sit lev-

nedsløb). Schand.BS.306. spec. i udtr. være
længe om, bruge lang tid til (ogs. m. bet.

af sendrægtighed, driveri olgn.). *Han skulde
være længe om

|
I Klæder sig at føre.

Falst.20. hun havde været meget længe
om at faae Brevet læst. Gylb.KV.179. Levi
spurgte, hvorlænge han nu var om at

skrive et saadant Værk. Goldschm.V11.386.
m. tings-subj.: De store evropæiske Be-
vægelser . . vare længe om at komme til

os. Schand.TF.II.390. dels i udtr. for, hvad
der overlades til en (at udføre, sørge for),

hvad der er ell. bør være vedk.s egen sag,

som han selv maa tage ansvaret for, og som
andre ikke behøver at tage sig af, ikke bør

blande sig i; i udtr. som lade en om no-
get (især i imp.: lad ham, mig osv. om det)
ell. det maa han om ell. (dagl, ellipt.)

ham (osv.) om det ell. (mindre br.) han
(osv.) om det (i alm. m. hovedtryk paa
begge pron.). „der (er) hverken . . Ild eller

Tobak i Piben." — „Lad mig om det."

Ing.LB.I.UO. „Men hvad skulde den rige
Mand med Frøkenens Brev?" . . „Ja, det
maa han om\** 8mst.91. han (o: det store

menneske) skal gaae i Døden og lade For-
synet om hans gode Sag, og Digteren om
hans Eftermæle. Z^ierfe.KJ.584. Lad mig
om'et, Qvist I Er jeg Deres Ven, eller er
jeg'et inte? . . Kom til mig om Alt, hvad
der angaar Gaardens Diiit.Schand.BS.SO.
*de kom lidt i Hede;

|
naa, dem om det.

Drachm.DD.123. (han var) et Barn, der
. . selv maatte om, hvordan han bjærgede
sig fra alt det, der angreb \i2iJXi. AndNoc.
FE.II.89. jeg skal ikke hindre ham i at

fortsætte sin straalende Karriere og bore
sig ind i Diplomatiet . . Det lykkes aldrig
med Pant — men han om åetlJMagnus.
B.29. hvad der da vil ske, naar Amerika
engang (kommer) til at staa foran (so-

cialismen) — ja. Fremtiden og Gaadegæt-
terne om detl Middagsp.^/si 90 7.1.sp. 7. jf.
bet. 6.1: „jeg elsker Deres Datter .

." „Hml
Ja, ved De hvad, Hr. André, det er en

Sag, som Fruentimmerne maa være om."
Qoldschm.III.122. \\ (jf. bet. 1.2 samt Om-hu,
-sorg ofi.) m. h. t. genstand for en persons
(udadrettede, virksomme) følelse, interesse,

bekymring, fortrøstning olgn.; i forb. som
bekymre sig, bryde sig, hue vel, hæge,
kere sig, skøtte, synes, tykkes om, for-

sage, fortrøste sig, fortvivle, lade fejl,

langt (osv.) om, mistro, mistvivle om olgn.,

10 se vedkommende verbum; paa lignende maade
(jf. bet. 6.3j knyttet til et tilsvarende subst.

(vbs.), i forb. som forhaabning, haab, mis-
haab, ønske om olgn., se Forhaabning (I.2),

Haab (2.2-8) osv.; ogs. knyttet til et (som
præd. anv.) adj. i udtr. som (være) jaloux,

kuriøs, kær om, se jaloux (2), kuriøs (2.2),

kær (n.3.1).

6.3) m. h. t genstand for en forestil-
ling, viden, ytring, meddelelse olgn.:

^ med hensyn til; angaaende; vedrø-
rende. Jeg har tit læset om de Torys og
Wigs udi Engeland. Holb.GW.(1724).258c.
Apulejus digter om sig selv, at han blev
omskabt til et Æsel. Eøysg.S.126. Da Her-
skabet kom tilbords, begyndte de igjen
(0: at tale) om Viven. Blich.(1920).VlI.7.

al den Herlighed, De seer paa Veien, har
De nok studeret om i Forveien. ECAnd.
Breve. 1. 211. jeg vil høre, hvad Herren

30 vil byde om Eder (Chr.VI: byde eder;
1931: paabyder angaaende eder/ 4Mo8.9.8.
„Du skal fortælle om, dengang du var en
lille Dreng .

." — „Det har jeg jo fortalt

dig saa tit." — „Du skal fortælle mig,
om da din Bedstefader døde. **KLars. Ei
bl.69. Saa raabte Far til mig (o: gav mig
besked) om at tage herhen. Nathans.Dr.
Wahl.(1915).51. jf. Haand 2.2: der er min
Haand (0: jeg giver dig mit tilsagn) om

40 ævig Huldskab og Troeskab. Eolb.HP.1.6.
især i forb. som advare, drømme, dømme,
erindre, lade sig forlyde, forsikre, for-

tælle, være forvisset, forvisse sig, handle
(0: skrive, afhandle), høre, kny, kramme
ud, kritisere, kære, lade ilde, lyse, lære,
mane, (være) medvidende, melde, mene,
minde, mukke, mumle, mæle, være over-
bevist, profetere, ræsonnere, sige (noget),

skrive, skønne, snakke, spaa, synge, tale,

50 tvivle, tænke (noget), underrette, vide
(noget), vidne, ymte om olgn., se advare
osv.; (tidligere) ogs. i forb. som beslutte om,
sværge om (gud osv.), se beslutte (I.2),

sværge, sværge (sig) om men, se I. Men 3.

jf: om Eyendom . . og andre Verdslige
Sager, skulle de svare til Herrets-Birke-
eller Bye-Ting og Landsting. DL.1—2—15.
II

knyttet til subst. af tilsvarende bet. (især
vbs.) ell. pron. det, noget olgn. (m. bet. af

60 forestilling, ytring olgn.). Ordet om Konge-
dømmet, som Samuel havde sagt (1931:
hvad Samuel havde sagt om Kongedøm-
met^ tilkjendegav han ham ikke. i/Sam.

10.16. Befaling . . om noget. Høysg.S.
197. Adskilligt om Johannes Evalds Lev-
net og Meninger. Etv.(1914).V. 50. *Var

XV. Rentrykt 22/1 1934
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det om Ringen
|
Og Ringens Aand da in-

gen flygtig Drøm? Oehl.A.277. Tolv Para-
grapher om Jens Baggesen. Hjort. (Molb.
Athene. VIII. 58). især i forh. som advarsel,

anelse, begreb, besked, erfaring, erin-

dring, erklæring, forbud (o: forvarsel) ^ fore-

stilling, forjættelse, forklaring, formod-
ning, forsikring, forslag, forvarsel, gisning,

idé, klage, klagemaal, kundskab, lovord,
løfte, mening, minde, mindelse, mindes- lo

mærke, mistanke, regel, spaadom, tanke(r),

tidende, tilsagn, udtalelse, vidnesbyrd,
ytring om olgn., se vedkommende subst.;

spec. (jf. bet. l.i) m. h. t. emne for digtning

olgn.: en fabel, komedie, lignelse, roman,
sagn, sang, et digt, vers om olgn.; som
overskrift over forordninger olgn.: (kgl.)

forordning, lov, reskript om osv. Lov og
Forordning om noget. Høysg.S.197. Lov
om Statsbanernes Ordning. ioviV^r.Sl^Vs 20

1903.
II

to ellipt, som overskrift over en
afhandling, anvisning olgn. Om at tillave

Frugt-Muste og Miøå. LTid.1748.138. Om
Regula de Tri. Sylvius.Geom.13. Om Begre-
bet Ironi. Kierk.XIII.93. Om Frelsen ved
at ligge død. Brandes.XVIII.363. Brøn-
dum-Nielsen.(APhS. VIII.90).

II
knyttet til

et (som præd. anv.) adj. i forb. som (være)
kyndig, muggen, sikker om olgn., se kyn-
dig (11.2), muggen (3.2) osv. 30

7) (jf. bet. 6; især i upers. udtr., i forb. m.
det, noget olgn.) som nærmere bestem-
melse, i udtr. for, i hvilken henseende
en tilstand, et forhold er til stede ell.

gælder: med hensyn til; angaaende;
vedrørende. 7.1) i udtr. for at have noget
som sit midtpunkt ell. sin genstand (sit

emne), være det, som en sag gælder olgn.
||

dreje sig om, gælde om, handle (sig) om,
se dreje (2.8), gælde (6.1, 6.8, 7.i), handle 40

(4.S og 5). II
(især dagl.) i forb.m.vddie,

i udtr. for emne for en (skriftlig) fremstilling.

Jeg havde neppe troet, at Mr. C.s Brev
havde været om Penge. Langebek.Breve.39.
*Den (0: en roman) er om to unge Hjær-
ter,

I
Som man skiller ad ved List:

|
Efter

mange bitre Smerter
|
Gifte de dem dog

til sidst. PMøllI.lll. Hvor hun glædede
sig vanvittigt til at læse mine Digte?
Var de om Kærlighed? Buchh.UH.84. jj

so

(især) upers., i forb. m. være, i udtr. som
det er (mig) om at gøre (se gøre 9.3

samt u. Liv 2.4) ell. (tidligere, i sa. bet.) det
er mig (osv.) om (m.flg.inf.) ell. (nu især
dagl., dial., jarg.) uden hensobj. (undertiden
m. præp. ior), især m. h. t. hvad der kræver
hurtighed, snildhed, snedighed olgn. Det er
mig icke saa meget om at forfremme
deres Prætentioner, som for at vinde en
Haandskilling.HoZ&.rt/&.IJJ.7. Hannem var 60

det om, at faae denne Krig forhindret, og
Herrerne i Venskab med hinanden. Gram.
(KSelskSkr.IV.128). Den Skyldige er det
ikke her om at nævne.HCAnd.XI.298.
hendes Mand var falden . . ovre paa Kuba,
nu var det jo om at faa en lille Pension.

KLars.MK.25. om Vinteren kan Blæsten
stige til en Storm . . Saa er det for Man-
den om at krybe til Vejrs og efterse Møn-
tørvene paa Rygningen af Husene. JF
Jens.HH.159. Der var ikke mange paa
Perronen, (hun) hørte Fru H.s Hvisken
og saa N. N. staa hos . . Nu var det om
at komme i Skjul med sine Kufferter.
AHenningsen.SA.24. || der er ell. kan
være noget om det olgn., nægtende : der
er ikke noget (CD intet; ogs. ikke et ord (Ja-
cobi.(Skuesp. VII.382). Schand.TF.11.260),
dagl. ikke spor olgn.) om det, f det er
ikke om (se ikke sp. 86'^^), {jf. der er
noget i det u. HI. i 7.2; talespr.) som udtr.

for (en indrømmelse af), at en (af en anden
fremsat) formodning, paastand olgn. (m. h. t.

visse faktiske forhold) har (resp. ikke har)
et vist virkelighedsgrundlag , ikke er (resp.

absolut er) helt ugrundet, grebet ud af luften.

Jeg svær jer til, min Fader, at der er
inted om, hvorfor skulde jeg sige, det som
inted er. KomGrønneg.11.218. naar (en ven)
forestiller mig min Fejl . . finder jeg . . at

der var noget om det han sagde. FrHom.
FM.10. Derom har jeg vel hørt en Fugl
synge; men om der er Noget om (alm.: om
det>, skal jeg lade være usagt. Jn^.F^.J.
156. Er der Noget om, at hun er forlovet
med den unge Architekt? Hrz.IL39. „Men
hvad gjør De da ved dette her?" (tager
„Randersposten"). . . „Aa det Avisvrøvll"
. . „Men der maa jo da være noget om
det.""Hostr.US.IV.8. Der var slet ikke no-
get om, at hun her havde røget Opium
. . ligesaalidt som om den Historie, at hun
skulde have ladet sig modellere . . som
Paulina Borghese.JFJac.II.80. „er der
ikke ogsaa noget om det?" . . „Ikke det
mindste I Det er Sladder altsammen."Powt
MH.76. Hvis hun endda var forelsket

f

Men det er der ikke Spor om. SvLa.FruG.
44. m. ordspil paa bet. l.i, i talem.: der er
noget om alting, saa nær som om en
skindløs pels ell. pølse; se skindløs. 7.2) {jf.
SV. gott om olgn.; især dial.) knyttet til et adj.,

i udtr. for rigelighed ell. knaphed (mangel)
i en vis henseende, i forb. som her er ell.

vi har (det) bart, godt, knapt, kne-
bent om olgn. *Aa, hvor dog Jorden er
lille I

I
Menneskerayren har knebent om

Flsids. Drachm.FÆ.28. denne lune Slo-

brokspassiar, der . . altid har godt om
Ord og en drøi eftertrykkelig Veltalenhed.
VVed.G.16. Der var i hine Aar trangt om
teologiske Kandidater. Nans.(Tilsk.l917.II.

119). Esp.246. OrdbS.(Sjæll,Jylland), se vi-

dere u. III. bar 4.4, III. knap 3.4.

8) {efter ty. um einen fuss långer, um
so viel besser, um so mehr olgn.; nu næppe
6r.) m. flg. komp., som udtr. for forskel-
lens grad. Blodet maatte blive om en
Trediedel tykkere, om Forskiellet paa
Hierte-Kamrene for saadan Fortykkelses
skyld skulde være skabt. LTid. 1753. 93.

spec. i forb. om saa (meget) mere ell.
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mindre, saa meget mere ell. mindre, en
vandrende Ridder (er) pligtig at forfægte
Fruentimmernes Ære, i hvem de end-
ogsaa ere, og om saa meget meere paa
kraftigste Maade Dronningernes. ^teRD
Q.II.48. Bonden finder den limiterede

Friis . . vel lav efter den fordrede Brede
. . om saa mere da (lærredet) ei pleier at

væve bredere end 4Va Qvarteer. J5Zic^.

(1920).XXI. 91. Extraforpleining (Uan ikke)

anordnes 01 tilføjet, om saa mindre, da
Garnisonen (vil kunne) forsynes fra 01-

skjænkerierne. MR.1849.181.
9) m. h. t. tid. 9.1) til angivelse af tid,

paa hvilken (tidsrum, inden for hvil-
ket) noget sker, m. h. t. dels den enkelte, dels

den (regelmæssigt) gentagne begivenhed (nu
i alm. spr., uden for særlige forb., især m. flg.

subst. i best. f., ved udtr. for ugedagene, døg-

nets tidsafsnit og visse højtider; se AaHans.
BUS.90); om talrige forb. som om aftenen,

dagen, eftermiddagen, formiddagen, hø-
sten, julen, juletid(er), middag(en), mid-
dagstid, midnat, midnatstid(e), morgenen,
morgendagen, morgningen, nat(ten), næt-
terne, paasken, sommeren, vinteren olgn.

se w. Aften osv.; om aarle, midt, tidlig(t),

silde, sildig(t) om dagen, aftenen osv. se

aarle (l.i), midt (I.2) osv. om højlys, lys

dag, se højlys (1), lys (II.2.3). bruge lygte
om høj middag, se I. Lygte 1.8. om paaske,
faste, jul, høst, se talem. u. god. sp. 1158^^^-

nu om dage, nu om stunder olgn., se Dag
<7.8), Stund.

II
m. h. t. den enkelte be-

givenhed, der henføres til en vis (ved sær-
lig angivelse ell. ved sammenhængen bestemt)

tid (især m. bet: vedkommende, foregaaende,

følgende dag, aarstid osv.). Jeg traf ham
Onsdagen (eller om Onsdagen) efter Fslsl-

ske. Høysg.S.139. (slaget) varede fra om
Morgenen Klokken 8 til om Eftermid-
dagen Klokken 5.Mall.SgH.194. Om Palme-
Løverdag holdt Absalon sit første Slag.
Grundtv.Saxo.IlI.203. om anden Dagen
(o: den følgende dag) lod han Præsterne
kalde til sig. Kold.D.118. *Du er født om
Fsistela.vn.Drachm.FHK.14. *Det var om
en sildig Vinterkveld,

|
Vi stod udi dyben

Sne. Eecke.GND.43. Vinteren kom, og Jul
. . og (den vordende svigersøn) kom om Jule-
aften til Ahé[s.Bang.SE.344. Om Søndagen
(0: den følgende søndag) gik Beate i Kirke
. . Bagefter skrev hun et Brev paa tolv
Sider til (shi søster). KLars.SA.66. tidligere

ogs. i tilfælde som: beviser (den anklagede)^
at hånd var saa langt fra Stædet, hvor
Drab . . skeede, den Dag, som det skeede
paa, at hånd kunde ikke fare der to Gange
imellem om Dagen (o: samme dag), til

eller fra . . da bør hånd at være angerløs.
DL.6—6—16. om dagen efter, før, tilforn

(nu: dagen efter osv.).Moth.019. Eengang
om en Middag, da jeg spadserede hen tu
min Baad, blev jeg meget forfærdet over
et Menneske -Spor hos Strandsiden. i2o-

bvn8on.I.237. m. overgang til bet. 9.8 og 9.4:

om fjorten dage mod, se IIL Mod 2.
||

m. h. t. den (især regelmæssigt, stadigt) gen-
tagne begivenhed, hvad der er en fast
regel, ofte ell. i alm. sker. I Ribe (holdes

provstemode) tre Dage næst for St. Hans
dag om Tamperdags Tider. DLJ —5—10.

de skriftkloge og Pharisæer toge vare
paa ham, om hånd vilde helbrede om (1819:
paa) sabbsiten. Luc.6.7(Chr.VI). kand du

10 icke sige mig, Peiter, hvor min Mand har
sin gang om Dagen? Holb.Kandst.1.6. Po-
sten kommer i Kjøbenhavn om Mandagen
og om Fredagen o: hver Mandag og hver
Freåsig. Høysg. S. 142. Hjemme (har jeg)
mange Gange dandset om Søndag Aften.
Heib.Poet.VII.361. Om Helligdagene for-

samlede de sig Alle om liøien.ing.EF.I.
140. Kommer en Fremmed her tu Byen
om Flyttedagen, kan han ikke troe Andet

20 end at Fjenderne ere forhaanden. Hrz.
III.4. han erindrede at have hørt, at hun
om Helligdage pleiede at gaae i Kirke.
Gylb.V.245. HCAnd.L.134. naar En ser
hende, bliver En tilsinds, som naar En
om Højtidsmorgen hører dem blæse fra

Domkirkens Taarne. JFJac.1.245. Om For-
sommeraftnerne var der travlest. Bang.T.
30. Om Søndagene kom der fuldt op af
Karle . . for Elses Skyld . . Naar Karlene

30 kom om Søndagen, havde Else Maadsel
(d: besvær) nok med at holde Skik paa
dem. JVJens.HF.80f. 9.2) m. bet. af ind-
deling ell. fordeling (m. flg. subst. i best. f.

(jf. V. -en 8^; om aaret, ugen osv.). \\ i forb.

om aaret, dagen, halvaaret, maa-
neden, ugen, føjet til en angivelse af et

antal (af enheder), der er knyttet til (hvert

enkelt af) vedk. tidsrum: hvert (enkelt) aar,

hver (enkelt) dag osv.; aarlig, daglig osv.

40 (især i udtr. for terminsbestemte indtægter
ell. afgifter ell. i forb. m. Gang 4.ij. ti gange
om dagen. Moth.019. Jeg vilde obugere
mig til at giøre et halv hundrede slige

Børn om ka.vet.Holb.Bars.1.1. Han faaer
to Daler om Ugen til Kostpenge. Høysg.
S.13. Den gamle Konge var saa bedrøvet
. . at han en heel Dag om Aaret laae paa
Knæ . . og bad, at Prindsessen maatte
blive god. HCAnd.f1919).1.90. Hvor meget

50 giver han (i Leie) om Halvaaret? itfO.
Feilb. se videre u. I. Aar 5, Dag 7.8, Gang
4.1.

II
(nu næppe br.) knyttet til Tid olgn.,

i udtr. som: den eeneste Tid om (Holb.
Vgs.II.4: paa) Aaret Holb.Vgs.(1731).II.3.
et Kier . . hvorudi Svaner paa sine Ti-
der om (nu: af ell. paa) Aaret opholte
sig. Thurah.B.154. (han) lader sig betale
I Mark om (nu: i) Timen for Under-
viisning. Ørst.Br.1.50. Det var ikke muligt

60 . . at faae de træge Postilloner til at kjøre
mere end en halv Miil om Timen, smst.177.

II
om (nu alm.: adj gangen. VareL.(1807).

1.49. E8p.459. se ogs. u. Gang 4.4. 9.3) (jf.
bet. 1.5 og 10.8 samt henom og omkring 4.2

og 8; 1. br. i alm. spr.) ved tilnærmelsesvis,

omtrentlig tidsangivelse: lidt før eller ef-

29"
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ter; i nærheden af; ved. i Perioden om
Kristi Fødsel. JLange.BM. II. 107. Henri
Bergson . . der om 1900 et Par Aar var
yderst paa Moden. NMøll.VLiU.III.745.
9.4) (jf. bet. 2.1 samt efter 4.1 og 15.3, sml.

inden 6.2) i tidsfpunktjbestemmelse ved an-
givelse af et vist mellemliggende tidsrum:
(umiddelbart) efter forløbet af; efter
(en vis tids) forløb, om føje aar, tid, se

II. føje 1. langt om længe, langt om langt,

langt om sent, se lang 4.2. længe om længe,
se VI. længe 2.2. om et lidet, se liden 8.6.

om lidt, se I. lidt 6. om en (føje) stund,
se Stund.

||
(nu uden for forb. langt om

længe ikke i alm. spr., hvor man i stedet

bruger udtr. m. adv. efter (15.3) olgn.; især
hos Gylb. og Seib.; (i forb. om lidt^ »urig-
tig brugt" if.MO., „udansk. Heibergsk"
if. Levin) til betegnelse af et tidspunkt i

fortiden (der er indtraadt en vis tid efter

et andet). Om 6 Timers Tiid sendte hånd
mig Disputatzen. Ære6oe.55. Om tre Aar
(derefter) kom han igjen. IIøysg.S.143.
*hun

I
Begriber om en liden Stund,

| At
. . en Mand

|
Er intet andet end en Mand.

Bagges.1.25. *Da fandt om nogle Døgn os
igien den onde Mand. Oehl.HK.150. Om et

Øieblik faldt jeg i Søvn. IIeib.Poet.X.42.

smst.III.162.X.45.64. Mit Forhold til min
Frøken blev om kort Tid meget behage-
ligt Gylb.V.34. smst.III.226.XiI.115. *Den
Gale . . hængte sig om nogle Aar. Aarestr.

SS.II.20. »Rhinen, hvis blide Gammel-
mands-Smil

I
os mødte ved Leydens Enge

|— hvor i Vuggen den vælter sig uden
Hvil,

I

fik jeg see om ikke saa længe.
Bich.II.395.

f|
til betegnelse af et tids-

punkt i fremtiden (der vil ell. kan ventes

at indtræde efter en vis tids forløb). Om en
Time skal han finde mig her igien. Holb.
Usynllll,!. om 100 Aar herefter (nu alm.:

om 100 aar^ vil dog ingen troe (det).

Grram.Breve.69. Skibet ventes (neml. at
komme hjem) om nogle Dage, (o: saa-
snart nogle Dage ere omme). Høysg.S.143.
*Herren da siger til sin Ven (o: Abraham)
. .

I

„Naar om et Aar vi sees igien,
| Har

Sara Søn paa Skiødetl'' Grundtv.SS.II.46.
*0m fire Aar

|
er jeg saa stor som min

store BtotI Eich.II.165. Vi skal køre om
en Time. LeckFi8cher.K.41. jf. alting: *0m
hundred' Aar er Alting glemt. Søeborg.
Skuespil og bl.Digte.I.(1817).254. jf. Dag 2.1

:

*Tænk, i Dag om otte Dage
|
er Du min

og jeg din Mage. ThorLa.D.27. jf. III. kort
2.1: *0m kort eller længe han trættes maa.
Blich.(1920).X.21. i tilfælde (ved referat),
hvor tidspunktet er fremtidigt i forhold til

noget fortidigt (ikke nutidigt): Bryllups-
dagen var bestemt om (o: til om) en Maa-
ned. Gylb.II.122. (han sagde at) han vilde
komme igen om en time, om fjorten dage
olgn.

\ 9.5) (jf. bet. 3; nu mindre br. i alm.
spr. og næsten kun i forb. aaret om, se

I. Aar 6) kun efterstillet, i udtr. for varig-
hed (helt) igennem et vist (længere)

tidsrum: hele (aaret osv.) igennem; (aaret
osv.) rundt. Jeg troer Ingen, jeg ikke har
kiendt eet Aar om. FGuldb.AM.45. *Han
loved som en Ridder from

|
At tjene

hende Livet om.CKMolb.SD.387. jeg havde
endda sparet sammen et helt Aar om. Zak
Niels.Saml.Skrifier.V.(1905).25. hele Som-
meren om er Æggesækken fuld af Æg.
Fedders.S.I.lM. i forb. (hele) aaret om

10 (se ogs. u. I. Aar h): (visse) Maager (lever)

i Polarlandene . . hele Aaret om. BøvF.I.
180. inde under Loftstrappen (var der) et
mørkt Rum, hvor Sandet gemtes Aaret
om som en lille Helligdom. ^a/y.jBr.-20.

Feilb.

B. som adv.

10) svarende til betl. lO.l) (jf. bet. 12
og 13> svarende til bet. l.i. En Hue med
GuldknipliDger om. Høysg.S.178. (et) Men-

20 neske trykkes (ved lufttrykket) med en
Kraft (som) vilde knuse ham, dersom han
ei blev trykket jevnt lige om (0: paa alle

sider). Suhm.II.71. Midterpartiet i Værel-
set: Bordet med Lænestole om.VortEj,
lY2.115. i talrige forb. som binde, føre,

lægge, slynge, snøre, vikle (et baand, en
klud, et papir osv.) om olgn.; m. h. t. hvad
der danner en lukket ring olgn. (langs en
tings overflade ell. rand) : gaa, naa om olgn.

30 (se gaa 29.4, jf. I. naa 6;. || (jf. bet. II.2; m.
særlig forestilling om kredsbevægelsens af-
slutning („helt rundt", „til ende", „ud"):
gaa, løbe om, se gaa 29.3, II. løbe 33.4.

10.2) svarende til bet. 1.4 (næsten kun i refl.

forb.). II
i udtr. for spejden ell. lytten i forsk,

retninger; jf. bet. 12.2: Da hun . . naaede
den lille Laage, stirrede og lyttede hun
om i Mørket til alle Sider. Schand. UM.
284. høre, kige, se sig om, se høre (9.2),

40 kige (3.1) osv.
\\ (jf. Omtanke^ overf., i udtr.

for overvejende sammenfatning af viden, tan-

ker olgn., især i forb. som huske, tænke
sig om, se huske (II.2), tænke, jf.: Ved
saadant heftigt Angreb maa den arme Le-
thargicus endelig vaagne, see og sandse
sig lidet om. EFont.Men.III.431. 10.3) (jf.
bd. 11.1; sml. henved 2, omkring (ved) 8;
1. br. i alm. rigsspr.) svarende til bet. 1.5, i

forb. om ved som udtr. for omtrentlighed.
50 Hun var i almindelig fodfri Kjole (til om-
ved Knæene). Fol.^''/6l926.7.sp.4.

|| (jf. bet.

9.s) m.h.t. tid: omtrent ved; i nærheden
af; omkring (ved). Om ved Midnat lød
Commandoen: „Til Geværl'' Baud.GK.139.
Jeg begav mig paa Rejse. Sydpaa. Til

Grækenland. Det var om ved Jul. KMich.
(Fol.''lil926.Sønd.2.sp.2). Feilb. især dels

ved angivelse af aar (aarstal) ell. dato: Dig-
tet (er) skrevet om ved Aar 300 e. Kr.

60 CKoch.FF.56. (han) var født i Varberg i

Halland, uvist hvilket Aar, sandsynligvis
dog om ved U80. CSPet.Litt. 1.258. vi

traadte om ved Klokken 5 an til Appel.
SdjySold.141. Eksempler paa Havedyrk-
ning allerede omved 1200. SvendbAmt.1926.
97. dels ved angivelse af en persons alder

^
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især (ved runde tal) i forb. m. de (II.8.1) og

i alm. m. udeladelse af Aar: han kunde
være om ved de Treåive.Blich.(1920).
XXVI.l. hun maa nu være om ved de
tredive Aa.r.Baud.AB.251. Hun var om
ved (3. udg. (1901): om ved de^ Halvtreds.
8mst257. N. N. er død i en Alder af omv.
69 Aar. Silkeborg Venstreblad.Vil936.2.8p.7.

\\

ved andre forb. m. talord (størrelses-udtr.).

Nu har vi omved en 700 Kroner. Skjoldb.

KH.161. omved tyve Par Øjne stirrede .

.

ned mod den hvide Landevej. Bregend.FT.
98. Kassebeholdningen (anslaas) til 27.2

Millioner — altsaa omved 2 Millioner min-
dre (endpaa finanslovforslaget). Pol.^/iol925.

3.sp.3. Feilb.

1 1) svarende til bet. 2. 11.i) (jf. der-, her-
om, agter-, bag-, for-, hjem-, inden-, ind-,

nedenom osv.) svarende til bet. 2.1, men ofte

med ret ubest. bet, ved stedsangivelser, hvor
ind, ud, ned, op olgn. ikke finder anven-
delse: forbi ell. hen (ad en krum ell. brudt
linie). Der er opstablet saa meget, at in-

gen kan komme om.VSO,IILK248. kom-
mer du ikke snart om og besøger os?

j

II
især i forb. m. flg. præp.-led. Om forbi

(bruges), naar Veyen betegnes ved noget,
som gjør Veyen krum. Høysg.S.lS2. (paa)
den Søndre Side er der dybt saa godt
som tæt til Øen, hvorfor man og holder
nær om til den paa 2 til 3 Cabellængder.
IslKyst.44. *„Følg mig i Stilhed nu til

Hakon Jarll"
|
— „Saa maae vi om ad

denne Vei, min Konge 1" Oehl.HJ.90. Naar
jeg kommer igien til Egnen, lægger jeg
Veien om ad Dit.VSO. Hans Moder var
gaaet om til Naboens. JakKnu.S.20. Thor-
dis . . vækker ham . . „Vil du have mig
om til dig?" spørger Thorgr\m.VilhAnd.(Isl
Sagaer.111.236). Plutarch skildrer, hvor-
ledes han og hans Venner under et Op-
hold i Delfi gaar sammen om paa Apollo-
templets Syås\åe.FrPoulsen.DG.20. jeg
(vil) drage om ad eder (1819: igiennem
Eders Stad; til ^p2imen. Rom.l5.28(1907).
Kjole (med) 4 Rækker Herkulesbaand fra

Forbredden om til Ryggen. PolitiE.Koster-
bl.yiol924.1.sp.2. jf. derom l.i: En af de .

.

nærmeste Sidegader var særlig opfyldt
med Mennesker . . der maatte jeg om, je

lod Tilfældet føre mig. HCAnd.IX.252.
..

spec. (jf. bet. 10.3 samt II. komme 45; især
dial.) i forb. komme, slippe (osv.) omved,
komme (osv.) forbi ell. uden om; passere.
Herfra gaaer det skifteviis over eller om
ved Hede og Agermark. Blich.(1920).XIX.
123. i den smalle Gang . . kommer en „Stor
Een" mig imøde . . men jeg smuttede om
ved ham og ind til ¥r\ien.smst.XXV1.7.
den flod, der løber om ved byen. OAHov-
gård.Overs. af Polybio8.(1890-93).151. Da en
Cyklist igaar Formiddags . . kjørte om ved
en beruset Arbeidsmand, skubbede denne
til Cyklen. Dagbl. Vio 1891.2. sp. 4. overf, i

udtr. for at komme uden om ell. ud over (over-

vinde, klare) en vanskelighed: (de) slipper

om ved YsinskeUgheåen. JakKnu.(Til8k.
1904.127). man slap nemt om ved Ren-
gøringen i Stuen. HPHansen.Renlighed i gi.

Dage. (1928). 52. m. h. t. person: (hvilken)

Kløgt overfor de snilde (forretningsmænd)^
der vil om ved ham (o : overliste ham). Berl
Tid.^/al921.3.8p.l. se videre u. II. komme 45.2.

11.2) (jf. bet. 10.1 slutn.) f svarende til bet.

2.2, overf., i udtr. for tilintetgørelse; i

10 forb. komme om, gaa til grunde; omkom-
me. *da det stolte Rom . . |

Forgik, kom
dog hans (o: Ovids) Skrift ved Ildens Magt
ey om. Clitau.PT. 7. bringe om, se U.
bringe 5.io.

12) (til dels særlig anv. af bet. IO.1; sva-
rende til bet. 1.1 slutn. og bet. Z) i udtr. for
forekomst ell. bevægelse i en kreds, paa
ell. til spredte steder (inden for et om-
raade). 12.1) (m. overgang til bet. 12.2) som

20 udtr. for mere ell. mindre regelmæssig (ofte :

gentagen, fortsat, roterende) bevægelse i

kreds (om et centrum, en akse, ad en
vis bane olgn.): rundt. *Vinden hvirvler
om de Blade brune. Oehl.L.II.80. cirkle,

dreje sig, gaa, løbe, svinge om olgn., se

cirkle (1), dreje (2.i), gaa (29.2), løbe (II.33.i)

osv. dreje, vride halsen om (paa en), se

Hals 2.1. avet om, ret om, se avet 2, ret.

jf. bet. 10.2: dele om, se III. dele 5.3. jf. bet.

30 12.2: (stjernen) veltede sig om og om. LTid.
1739.589. *Mit Blod faer om, |

Som Fluen
der i Flasken kom. We8s.40. 12.2) i udtr.

for udbredelse, spredt forekomst, ure-
gelmæssig (flakkende, forvirret) be-
vægelse inden for et (stedligt) omraade. (i

farveopløsningen) arbeider man (tøjet) vel
om. CVarg.Farve-Bog.(1773).18. *Her Al-
lah samlet har den stærke Pragt,

|
Som

funkler broget om i Østerland. Oehl.A.158.
40 Derfra reiste de til Helsingør og Kron-

borg, gjorde Udflugter om i Egnen.C^ernA.
XI.172. ('ligge, være spredt osv.) rundt,
vidt, viden om, se rund osv.; endvidere i

talrige forb. som dulre, fedte, flagre, flakke,

gaa, køre, lumske, luske, nusse, sjokke,

strejfe, svirre, sværme, tosse, traske, trip-

pe, tumle, vimse om olgn., se dulre osv.

Il (jf. bet. 12.1 slutn. og bet. 13; „foræld.*^

Levin; nu sj.) gentaget som udtr. for fore-

sp komst (fremtræden) paa mange forskellige

steder, (gentagen) bevægelse hid og did olgn.

været gaaer stedse om og om. Præd.l.

6

(Chr.VI). *Rigets store Mænd . . skal, som
Stiernerne, fremskinne om og om,

|
At

denne Jubel-Fest kand spørges ud til Rom.
JFriis.69. *Tvivlraadig gik han længe om
og om. ChrBorup.PM.352. *(skibene) kryd-
ses om og om. CFrim.FH.65. VVed.BB.
239.

60 13) (særlig anv. af bet. lO.i; jf. bet. l.i slutn.)

i udtr. for drejning gennem en mindre
ell. større del af cirklen (især c. 90^^ ell.

c. 180^), bevægelse til en fra den tid-
ligere afvigende (spec: modsat) stil-

ling ell. retning ell. undertiden (jf. Om-
drejning. Omgang, Omløb; tilbage til ud-
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gangsstillingen. 13.l) i al alm.; i forb. som
blade, brase, bukke, dreje (sig), halse,

hive, hvælve, kante, kaste, krænge, lægge,
løbe, vende (sig) om olgn., se blade osv.

(gøre) højre, venstre om, se højre (II.2.i),

venstre. 13.2) (nu ikke i alm. spr.) i udtr.

for forandring af bevægelsesretningen ved en

drejning paa 180^ og fortsat bevægelse i denne
retning: tilbage, (især i forb. m. igen; jf
bet. 14). Han kunde gierne løbe derhen lo

og om igien paa tre Dage; thi han er rask
til Beens. Frahl.AH.IV.23. en Post ugent-
lig fra Rønne, igjennem Hasle og Aliinge
til Gudhjem og samme Vey omigjen.PJV
Skovgaard.B.182. Esp.459. overf.: *ah, at

Kongen sig i Naade vild' forbarme
|
Og

kalde om (o: tilbagekalde) det Bud, den
Bom. Kyhn.PE.63. 13.3) i udtr. for, at no-
get bevæger sig (bringes) fra oprejst
til liggende stilling, ell. at der vendes 20

op og ned paa det, især m. forestilling om,
at det sadledes kommer ud af sin naturlige

stilling (falder, styrter, tilintetgøres): over
ende; omkuld. jf.bet.l2.i: Vinden (fik)

stedvis fat paa denne fugtige Sne og rul-

lede den om og rundt, saa at der danne-
des en rullende Snebold. Naturensy.1920.
93. i talrige forb. som falde, fælde, hugge,
kaste, køre, meje, rive, styrte, synke om
olgn., se falde (n.9.i5) osv. 30

14) (videreudvikling af bet. IS) i udtr. for
indtrædelsen af en forandret ell. ny (mod-
sat ell. gentagen) tilstand ell. virksomhed
(af sideordnet art). 14.t) i udtr. for en for-
andring af en tilstand; i forb. som bytte,
skifte, veksle om, hælde om, træde om
olgn., se bytte osv.; flytte (VSO. og D&H.
u. flytte) ell. stille om (paa), se stille, om
talem. naar om gaar om se bet. 14.2 slutn.

14.2) i udtr. for fornyelse ell. gentagelse ^
i samme ell. især i en ny (og bedre) form,
i alm. m. forestilling om, at en tidligere til-

stand ell. (resultatet af) en tidligere virksom-
hed ikke (længer) er tilfredsstillende, ikke har
gjort ell. ikke (længer) gør fyldest. || i udtr.

for fornyelse, forbedring, omformning af
noget foreliggende (ofte i forb. m. paa ved
angivelse af det, som fornyes (omformes), ell.

til ved angivelse af, hvad det bliver til), at

bygge et hufi om. Moth.019. (han) gik for- 50

om Hestene og saa' paa Seletøjet, spændte
et Spænde om. JPJac.I.169. (ved) Sandets
Udmaaling (bør man) opgive Blandings-
forholdet efter Vægt og . . regne det om
til Rumising.Suenson.BJII.421. saaledes i

forb. som digte, farve, gøre, kalfatre, klæ-
de, koge, krænge, lave, lægge, makke,
mønte, støbe om olgn., se digte osv. || i udtr.

for gentagelse (af en virksomhed), (under-
tiden m. forestilling om et udpræget mod- 60

sætningsforhold, m. bibet. af, at det forelig-

gende (tidligere) tilfælde dermed erklæres for
ugyldigt, ophæves olgn.: igen; paa ny; en
gang til (og paa en bedre maade). *Jeg
snart skal lære dem, at tænke om. ChrBo-
rup.PM.278. Jeg har ikke Tid til at skrive
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(brevet) om. Skuesp.IIIl.36. *Hr. Ole holdt
sin Præken om, I Saa brændende i Aan-
den. Grundtv.PS.III.237. kortene maa gi-
ves om (o: der er givet forkert) J

se ogs. ti.

gaa (29.8), gøre (13.7), leve (III.8.4), løbe
(n.33.3) ofl. II ofte (jf. igen 8.1; i forb. om
igen ell. (sj.) om paa ny (Winth.II.4) som
udtr. for gentagelse (i sa. bet. som om alene;

især dagl.) ell for den flere gange efter hin-

anden forekommende gentagelse, ogs. udtrykt
(forstærket) ved om og om (KLars.Ci.7)
ell. især om og om igen. Hånd tar sin

Hals-Klud af, og binder den om igien.

Holb.Kandst.I.l. Jeg havde for mange
Aar siden sat mig for at gjøre et Udtog
af mine løse og ubrugte Blade . . men
ofte tænkte jeg om igjen, og stræbte at

faae dette Forsæt af Hovedet. Høy8g.Anh.3.
*min gamle Pen | Jeg . . maa taalmodig
skiære | Paa ny, og skrive om igien . .

|

Hvad jeg (tidligere) skrey. Bagges.Ep.l56.
*Hin Del af Verden, som jeg (synger)
om . .

I
i Glans og Glimmer bli'r den

gennemlevet,
| men éns er Typen, om og

om igen. Drachm.DJ.II.328. hun tænkte
paa Tragedierne, de havde læst om og
om igen. Bang. T.20. (den) Rejsende (har
længe) arrangeret om og om paa sin Ba-
gage for at faa den til at ligge rigtig he-
Kvemt. KLars.Ci.7. Se om igenl Dit for-

bandede Øje saa te]!. SMich.Æb.75. Kon-
gen . . havde gjort besværlige Rejser frem
og tilbage og om igen i Jylland. JFJens.
SS.134. sangen maatte gives, spilles, syn-
ges, tages om igen (0: da capo) \ Pol.*/s

1904.2.sp.5, leve, lære, tro om igen, se

leve (in.8.4), lære (in.2.5 og 5.5), tro. spec.

som kommando (ved eksercits, lektiehøring

olgn.): om igenl Rektor. %I)et er usselt I

det er slet I Ingen grin I | Om igenl" Eostr.
SD.L188. Scheller.MarO. talem.: „Om igjen I

har Fanden skabt," sagde Soldaten. 3fai*.

7099. OrdbS.(Fyn). || talem. naar om gaar
igen, (dial.) naar gentagelse (gentagelses-

tilfælde) indtræfer; i næste omgang. OrdbS.
(sjæll.). tidligere o^s. naar om gaar om,
{jf. bet. 10.1 slutn. og 14.i samt gaa 29.8, ty.

wenn (es) um und um kommt) naar sagen
ses fra begge sider; naar det ene vejes mod
det andet; naar alt tages i betragtning. Den
Proces (o: striden om, hvorvidt mænd ell.

kvinder er mest ubestandige) er der begyndt
paa fra Verdens første Tider . . og naar
om gaaer om, saa troer jeg, at der kand
være Ret paa begge Siider. Biehinaarkl.
24. sa.DQ.IV.169. Hvad mig angaaer,
saa, naar Om gaaer Om, er I mig kanskee
mere Respect skyldig, end jeg ier.Luxd.
FS.76.

V. om, konj. [(nm (Høysg.AG.135), tryk-

stærkt ogs. : (om'] {ænyd. glda. d. s., æda. um,
SV. no. om; sideform til æda. æm (jfjy. em.
Feilb.II.741), glno. em og til æda. æn og æf
(af, of), oldn. ef, eng. if, ty. oh, got. iba, ibai

(jf. glda. æda. num, hvis ikke, oldn. nefa,

nema, got. niba, nibai^, rimeligvis besl. m.
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glda. æda. iæf , tvivl, sv. jav, oldn. ef, glda.

æda. ævæ, tvivle, oldn. efa; se Brøndum-Niel-
sen.GG.LJ208.IL20. Arkiv.III.152 ff. \\ jf.
hvisom, hvisomenstid ofl. u. III. hvis)

\)8om betingelses-konj., betegnende dels

(objektivt) den ydre betingelse for et forholds

eksistens, en virksomheds udførelse olgn., dels

(subjektivt) betingelsen (forudsætningen) for
vedk. ytrings fremførelse (saaledes at betin-

gelses-sætn. kan knytte sig til et underfor-
staaei: da maa det siges, at olgn.; jf. bet.

1.2 samt dersom I.1-2, III. hvis I.1-2/
||
om

er efter c. 1500 trængt mere og mere tilbage

af dersom (1) og hvis (III.l) og nu i alm.
rigsspr. i det væsentlige indskrænket til sær-

lige forb. 0^ udtr.; se Mikkel8.0rdf.534. I.l)

i al alm.: i det (faktiske) tilfælde, at;

under den (faktiske) forudsætning,
at; hvis (III.l). om noget nager ham i

hans Samvittighed, skal han ikke bluis
ved at sige det frem. DL.2—

5

—17. jeg
vil ikke ødelægge (staden), om (1931: hvis)
jeg finder 45 (retfærdige) der. lMos.18.28.
om din høire Haand forarger dig, hug
den af og kast den fra åig.Matth.5.30.
*0m Du vilt Tiden vide,

|
Husbonde, Pig'

og Dreng, | Da er det paa de Tide, j Man
føjer sig til Seng.Vægtervers.Kl.10. om no-
gen taler til dig, skal du intet andet svare
end disse Ord. Spørg min Hoffmester.
Eolb.Pants.1.3. *Min Søn, om Du vil i Ver-
den frem,

|
Saa huk. Abrah.(Rahb.Min.l790.

1.285). *om du er til Hest, da hold den om
du ksinl Bagges.Ungd.1.245. *Vist en Pind
jeg for det sætter,

|
Om du blive skal min

MsiJid. PMøll.1.114. ieg kan ogsaa spille paa
Orgel, om det behøves. CKMolb.Amb.16.
Bare Herren vil spørge efter mig . . om jeg
ikke skulde være paa Gaden. Powf.XP./. 5^0.

De gik bagest, for at gribe Bølling, om han
i2\åt. Bang. T.193. jf. bet.Ls-. om I mukker
et eneste Ord, skal jeg valke Jer. Olufs.
GD.142. *Hvis du min (o : Amors) Befaling
fatted,

I
Om min Villie du forstod,

|
Nu

saa skynd dig, Ze^hyr. Ileib.Poet.lII.67.
ellipt.: En 50-aarig Mand ønsker Bekendt-
skab med en helst ældre Dame, for, om
Sympati (0: opnaas), da Ægteskab. i^a^Ttci.

^^lhl929.Aft.7.sp.3. \\ i nægtende bisætn. der-
som de ikke kaidis, da ere de undskylte,
om de ikke komme. DL.2—7—3. Om no-
gen ikke bliver i mig, han bliver udka-
stet, som en Green, og visner. Joh.l5.6.
om ikke Tvetydighed eller andet var i

Veyen, burde ethvert Appellativ . . have
en Art Definitus. Bøysg.S.13. Gierne gior-
de jeg det, om Spyd ei skulde løftes imod
min Fader. Suhm.I.154. Jeg er en forloren
Mand, om De ikke hielper mig. Heib.Poet.
V.200. Der var en stor naturlig Værdig-
hed over ham, som vel næppe vilde klædt
en Væver paa Landet, om ikke selve hans
statelige Person havde retfærdiggjort en
fornem Holdning. JVJens.HH.215. jf. bet.

1.2: *reiser jer om ikke (0: om ikke I vil

have, at) jeg skal vredes 1 Heib.Poet.II.215.

jeg maatte give efter, om ikke Traaden
(o : om jeg ønskede, at traaden ikke) skulde
sprænges. jBo^an.77.56. ellipt.: *Hvor skal
jeg da henvende mine Tanker,

|
Om ei

til ham, hvorfra min Smerte kom? Ew.
(1914). 1.136. »Hvad hæver Mennesket

|

Til Gud . .
I
Om ei Begeistringen? OeW.

XII.23. Ploug.1.227. || ofte i bisætn. m. sub-
stantivisk anv. (jf. Mikkels.0rdf.534). *han

10 (kunde) sig selv tilskrive,
|
Om han blev

en horned Mand. Reenb.II.439. Tænk Dig,
om Træet kunde høre. Kierk.Il.265. jeg
vilde give meget til, om (eller at) jeg
snart igen kunde få hende at se. Mikkels.

Ordf.534. især (jf. bet. 2) i forb. m. (som
appos. til) pron. det (ofte m. flg. adj.-præd.):

Det lastes der og ikke, om nogen lader
sig døbe. Pflug.DP.630. Det var godt for

ham, om han altiid havde en Dreng . . ved
20 Haanden. Eøysg.S.19. De kan ikke forstaa,

hvad det vilde være for mig, om . . De
vilde komme tilbage. JPJac.JJ.404. Var
det ikke rimeligere, om de beklagede den
stakkels forladte Kone. SMich.S.216. jf.:
*0 sødt at døe, at glemmes og hensvin-
de,

I
Langt bedre dog, om aldrig Du var

født. Hauch.SD. II.299. || spec. i mere ell.

mindre faste udtr., især anv. som en modi-
fikation af ytringen (en afdæmpning, be-

30 grænsning olgn.). om det havde været mue-
ligt, havde I udrevet Eders Øine. Gal.4.

15. et, om jeg skal sige det selv, meget
got Vers. Ew.(1914).IV.347. *Nei, nei, min
ædle Herre 1 I tro mig, om I kan: |

Sin
Henrik ene elsker hun i hele Danmarks
L2Lnd.Winth.VI.197 (jf. Kys-mig-om -du-
kan^. Arbejderne har Midler til at føre
Kampen et Aar om det skal være. AndNx,
PE. III. 323. Feilb. jf. gal sp. 605': En

40 Mor kan forsørge otte Børn om galt skal
vddxe.AndNx.DM.53. om jeg (ell.m2in)
maa eW. tør bede eW. spørge, om jeg
(ell.m2in) (saa) maa ell. tør sige, se be-
de (V.1.4) osv. om jeg erindrer, hu-
sker, mindes ret eZ?. rigtigt, se erin-

dre (4.1), huske (ll.l sluin.), minde (V.4.2).

om gud vil, om det gaar eZZ. kommer
højt, om alt gaar vel, se Gud (I.2), høj
(sp.ll65^), vel. om det gjaldt eW. skul-

50 de gælde olgn., se I. gælde 6.4. om du
ell.msin (saa) synes, (hellere) vil, se

synes, ville. jf. bet. 2: om saa var (er,

skulde være), se saa. ellipt: om fornø-
dent, om muligt, se fornøden (sp.736^^),

mulig (1.4, jf. 4.8).
II
(m. tilnærmelse til bet.

2) m. stærkere fremhævelse af det betingede,

tvivlsomme, uvisse i det omtalte forhold og
deraf følgende indskrænkning af ytringens
gyldighed (gyldighedsomraade): for saa

60 vidt (som); især i forb. m. en adverbiel for-

stærkelse: han kommer sent, om han i det
hele taget kommer

i
ellipt.: Skypompen

bliver sjeldent, om (alm.: om overhove-
det^ nogensinde, sin hele Tid paa eet
Sted. 0r8t.VIII.39. Om nogen, havde han
erfaret, at der er et Forsyn til. Jørg.DB.
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178, jf. II. blot 3.1: Paa Lyst (d: til at give

frøkenen musikundervisning) skal det vis-

selig ikke mangle, om jeg blot har Ev-
nen. CKMolb.Amb.39. om dog, ellers,
overhovedet, se dog (II.2.8), ellers (3.2),

overhovedet, helst om, se helst 4.2.
j|

(nu sj.) m. forstærkende bet: saa sandt
som. Du skal og faae en Ulycke, om jeg
heeder Henric. Holb.UHH.III.2. sa. G W.
III.8(se ellers sp. 298^^).

|| (jf. dersom 1.2

slutn., III. hvis 1.2 slutn.; nu ikke i alm. spr.)

m. overgang til bet. 2, i udtr. for et mod-
sætningsforhold („medens" olgn.). om
Kireken seer kuldet ud, saa er Kircke-
gaarden fuld med spiire. JacBircherod.R.
27. 1.2) knyttet (indledende en betingelses-

sætn.) til en ikke direkte udtrykt forestilling,

spec. til et (underforstaaet) udtr. for en hen-

sigt, en bestemmelse, en tilsigtet anvendelse

af noget olgn.: for det tilfælde ell. den
mulighed, at. (ofte m. flg. dog, maaske,
nu olgn.). dog nu vU jeg opstige til Her-
ren, om jeg maaskee kan (1931: til Her-
ren; maaske kan \eg) gjøre Forligelse for

Eders Synd. ^Mos.5^.50. jeg taler til Eder
. . om jeg dog kunde vække min Slægt
til Nidkierhed. Rom.11.14. Her er Canari
Sæk, om Herren vil smage den. Holb.Jep.
III.l. lad os nu afsted, om vi kunne naae
Segeberg, inden Mørket falder paa. Blich.

(1920).X1X.10. (vi har) tredobbelt Løb
paa Flinten og en Pistol i Bæltet, om
Flinten klikkede. HCAnd.1.182. (hun) tog
den døde Kone og lagde hende i sin var-
me Seng, om hun ikke kunde komme til

Live ig\en.smst.V.20. Dyrene var (o: kunde
ses) i hans Privatkontor, om Hr. B. vilde
træåe må. 0Bung.P.17. 1.3) (jf. udtr. som
jeg maatte være en nar (se Nar l.i^ ell.

tosset, om jeg gjorde det o: jeg gør det

absolut ikke, jeg vil være forbandet, om
jeg forstaar det o: jeg forstaar det absolut

ikke; se VidSelskMedd.HF.l5.27 ; især tale-

spr.) i udtr. for en forsikring (forbandelse
olgn.), især m. nægtende bet. || knyttet til

en (ønskende) sætn. Drolen spilde mig ad
om jeg kand faa i mit Hoved, at det er
jeg. Holb.Jep.II.L jeg vil være en Carnalli
om hun ikke er et af de allerskiønneste
Mennisker paa Jovåen. sa.Usynl.II.l. Jeg
er ingen ærlig Mand, om jeg har sovet
udi 3 Nætter. sa.HAmb.1.3. 8a.Ul.V.5(se u.

Johannesj. man maa kalde mig ell. jeg
vil hedde Mads, om (osv.), se Mads. jf.:
hvad gælder det, om (ikke) (se I. gælde
6.2^ samt skam der gør, om mit navn det
er (se Skam;.

|j (jf. bet. 1.4^ knyttet til et

udraab (en ed, en interjektion). „Jeg vilde
hellere blive hjemme, hvis jeg maatte" .

.

„Nei, om Du faaer Lov I Vi ville alle der-
hen." CBernh.II.66. Ved Gud, om jeg for-

staaer det. SHeegaard.FG.51. bliv ikke al-

for ilter, ellers kysser jeg Dem; ved Gud
om jeg ikke gjør. sm.s^.88. „Adjunkt R. er
Venstremand." — „Vist saa, om han er.

Han lader kun saadan, for at gøre sig in-

teressant for de unge Damer." ÆJsm.IZ. 70.
Jeg vil ikke en Gang tage min Nathue
af I Min Salighed, om jeg vil tage min
Nathue SLflHolstein.T.200. sandelig om han
ikke kom op af Kælåerenl Buchh.UH.69.
jf-'- »i^g 6r bleven for gammel." — „Nej,
tro mig om De er." PRMøll.ES.Wl.

|| (jf.
bet. 1.4 samt dersom l.sj uden tilknytning
til et indledende, overordnet led, i udtr. for

10 forundring (over noget (næsten) ufatteligt,

ubegribeligt). Det er . . saa rent ubegribe-
ligt . . Om jeg da kan forstaa, hvordan
det kan være gaaet til I Font.Muld.247. Om
jeg kan regne ud da, hvad han vil mig.
FBMøll.DS.57. „Om jeg begriber, hvor-
for De lerl" — „Fordi jeg finder Dem
rørende nøjsom.'' Blaum.AE.76. Tænke
sig, at din Søster var saa simpel. Om jeg
kan glemme det. Leop.B.143. 1.4) (jf. bet.Ld

20 og 4.2 samt dersom 2, III. hvis sp. 905^''^-

og bet. 2; især talespr.) anv. (uden overord-
net sætn.) i udtr. for noget blot tænkt ell.

muligt (ofte m. bibet. af et spørgsmaal og
tilnærmelse til bet. 4:). \\ m. h. t. hvad der
fremsættes som en mulighed (en tanke), et

forslag olgn.: lad os tænke os (den mu-
lighed) at; sæt (nu) at; kunde der ikke
være mening i ell. grund til at? *See
hist den Vel i øde Sand . .

|
Der maa den

30 trætte Vandringsmand
|
Om Ly forgjæves

lede.
I
Om vi kun plante der hvert Aar

j

Et gavnligt Træ hver Høst og Vaar?
Thaar.ES.lOl. *„Ogsaa Caroline har Sor-
ger?" . . „Og om jeg nu havde dem."
FAHeib.Sk.I.70. Om man gik ham lidt

nærmere paa Klingen? Gylb.(1849). VIII.
155. Om vi saa drak et Glas, sagde
han, paa Husets Keld. Bang.S.153. hvad
om, se hvad 1.3. jf.: *Hvad mener I saa,

40 om vi dreied vor Pidsk
| Og Coursen

til Hjembygden vendte? Floug.Saml.Digte.
(1862).222. m. overgang til flg. bet.-gruppe:

tænk om, se tænke. || i udtr. for noget

frygtet ell. ønsket: bare (ikke); blot
(ikke); sæt nu at; hvor ubehageligt
(forfærdeligt) ell. glædeligt (dejligt)
vilde det være om. (ofte i forb. m. adv.
som (dog) bare, blot, (saa) endda, nu ell.

interj. som aa, ak, gud olgn.). *0m nu Ma-
50 troserne beleire Kiøhenhsivn? Ew.(1914).

11.288. „Gudl .. om det var Fritses Kjæ-
reste ?"

. . Det var hende . . du kan selv

forestille dig dette hjerterystende Optrin.
Blich.(1920).XVIII.167. det er mig Fan-
den ikke ligegyldigt, enten jeg faaer
(mine penge) idag eller om et Aar. Om
De endda kunde give mig nogen Sik-
kerhed dertor? ffeib. Poet. V. 200. Evig-
heden! hvilket Ord I — Søvn har jeg

60 tænkt, evig Søvn. — Men om det ikke
var saa, om jeg lever, selv naar jeg
har knuust dette Hoved, om jeg kan see
det søndersplittet, blodigt 1 Hu! hvilken
Forestilling! Gylb.(1849). 11.133. Aa, om
vi kunde være silene. Rode.Dg.66. Om
han nu ikke indhentede dem! Om de
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vsiT dødelJVJens.Br.44. Feilb. end om,
se III. end 2.i.

2) indledende en indrømmelses-bisæt-
ning (ell. et led), som udtr. for et vist (tænkt,

yderligtgaaendej forhold, der (til trods for
denne sin særlige art) dog ikke er tilstræk-

kelig aarsag til ell. tilstrækkeligt grundlag

for (en slutning m.h.t.) et andet: endog
ell. selv i det (især: tænkte ell. mulige,
fakultative) tilfælde at. || ofte i forh.

m. et adv., der betegner en forstærkelse, en
stigning af udtrykket, i forb. selv om, især

tidligere ogs. endda, endog, fordi, og om
olgn., ell. (nu især alm., naar bisætn. (ell.

leddet) staar efter den overordnede sætn.) m.
et efterfølgende adv., i forb. som om (. .)

aldrig, bare, blot, end, nok saa, og, ogsaa,
saa olgn. (hvorom i alm. henvises til vedk.

ord), ell. m. et modsætnings-adv. (især åog)
i den overordnede sætn. (eftersætn.); i talespr.

anvendes uden for enkelte forb. (spec. om
ikke . . saa dog; om (. .) ogsaa ell. sslsl) nu
oftere selv om (se i*. selv} || i modsætn.
til skønt (endskønt) bruges (selv) om spec.

m. h. t. det blot tænkte ell. mulige (om end
ell. (selv) om (ogsaa) alle siger det, vil

jeg ikke tro det, mods. skønt alle siger det
osv.), men især i mindre litterært sprog an-
vendes nu (selv) om i mange tilfælde ogs.

m. h. t. det faktiske (naar sammenhængen ell.

situationen udelukker misforstaaelse); se Mik-
kels.0rdf.538. || om det heele Borgerskab
var saa uforskammet at laane eders Vel-
baarenhed Penge, saa giorde jeg dog ikke
det. Holb.Bars.III.2. *du maae

|
Som Brud-

gom da i Dag, om uden Strømper staae.

Wess.18. *0m jeg vandt din Kiærlighed,
Gerdal |

Gav dog ei Asernes Fader sit

J&.Oehl.NG.204. %)m det er (o: om det

saa er) Æslet, saa forstaaer det jo |
At

gaae forsigtig ned ad Klippestien.sa.ijff.6.

Blich.(1920).XXIII.31(se I. monne i;. om
jeg eiede al Verdens Skatte, forsonede
jeg neppe Rosenfeld med de Geer. Hauch.
111.281. *paa de rigtig Vilde (o: fugle)

\

Er det en freidig Jagt;
|
Om de er nok

saa snilde, |
Er deres Værge svagtlWiw^/i.

HF.211. *Herligt skjønt, om kun skiz-

zeret, | Et Madonnahoved stod (malet).

IICAnd.X.540. da vil jeg øieblikkeligt, om
hun stod mellem Hundrede, kunne gj en-
kende hende. Kierk.1.295. Skal jeg bede
hende høre mig — læse i min Sjæl, række
mig sin liaand om blot til Farvel. ÆJsm.
111.124. jeg vil sige hende, at jeg elsker
hendel ()m det skulde blive det sidste
Ord fra mine Læber, jeg vil sige det.

Holstein.T.60. jf. II. dog l.i slutn. (spec. hos
Kierk.): salig Den, der kan glæde sig .

.

over hine Herlighedens Dage, om han
dog veed, at de ere torhi. Kierk.V.159.
smst.yill.409. jf. gal sp. 600^^«- (nu næppe
br.): Holdt Mund dit Skarn. Du skal kalde
min Kone Frue om du blev ga.U.Holb.
HAmb.1.3. sa.Usynl.l.l. jf.bet.l.i: om (nu)
saa var, se saa. om end, se I. end 4.2.

om endog(saa), se endog(saa) 2.3. om
(. .) endskønt ell. skønt, se endskønt 1.2,

skønt (^y/*. omendskønt, omskønt^. om (. .)

og(saa), se II. og 4.2, ogsaa 4.2. om han
saa osv., om det saa er osv., se saa.

1|

m. særlig tilknytning til (som forstærkelse

af) en foreg, nægtelse, især i forb. ikke om
osv. (jf. ikke 6,2}. „Min Hierte, I kand blive
inde.** — „Ikke, om mand gav mig 20 Rix-

10 daler." Holb.Bars.II.l. Græd icke Mutter,
jeg skal icke troe dem, om de laae paa
deres bare Knæ og svore. sa.UHH.lV.2.
sa.Hex.1.4. ikke om jeg saa fik guld for
det, kunde jeg gøre det

j || i nægtende
bisætn. (ell. led), især m. dog (nu næsten
kun saa dog), i det mindste olgn. i den
overordnede sætn. „jeg skal vide at er-

kiende alle dine Velgierninger, og, om
jeg icke skulde have meer end det stycke

20 Brød jeg kunde Putte — ** — „Saa I Nock
af den Snackl^ Kom Grønneg.1.303. *tror

han ej, vor Jord kan staa,
|
om der ej

var Kongerl PAHeib.US.613. Om De ikke
er bange . . kunde det dog ikke skade at

være forsigtig. Goldschm.f.35. jf. just 2.3:

De maa være . . kærlig mod hende . . saa
sér hun i det mindste, at hun er Deres
Veninde, om hun just ikke bliver Deres
Kæreste. Bøgh. 1.304. ofte i ufuldstændig

3p (parentetisk) sætn. (især som udtr. for, hvad
der er lige ved at være tilfældet, næsten kan
siges olgn.): Saadanne Løgne . . findes og-
saa, om ikke i samme Grad, udi vore
Munke-KrønikeT. Holb.Ep.V.136. der ere
lige saa mange Fruentimmer paa Jorden,
som Mandfolk, om ikke flere. Ew.(1914).
11.59. *Hver som Røgen seer opstige . .

|

Tænke maae om ikke sige,
|
Der er heedt,

hvor den kom fra. Wess.25. dette . . Svælg
40 kunde, om ikke lukkes, dog mindskes.

Bahb.Tilsk.1796.270. Om aldrig for andet,

er det alene for at hindre en død Tradi-
tion . . gavnligt, at nye Systemer . . ud-
arbejdes. Pi¥øTi!.JJ.45^. Hans Ærgjerrig-
hed var, om ikke mættet, saa dog foreløbig
i\\hedssti\\et.Goldschm.yiII.129. *(vi) gaar
fremad sejgt og uforsagt, |

om ej i store

Spring. Drachm.Vag.232. ||
(jf.bet.l.i) m.

bisætn. knyttet (som appos.) til pron. det.
50 hvad gavner det Mennesket, om han vin-

der den ganske Verden, men tager Skade
paa sin S]?e\? Matth.16.26. Det var det
samme om Du gjorde mig ulykkelig; men
jeg kan ikke udholde at hun skal lide.

FritzJiirg.nr.40.
\\ (jf. bet. 4.1^ i disjunktive

indrømmelseS'udtr. (svarende til (hvad) en-
ten — eller, se II. enten 2.2^, i forb. om —
om ell. (især) om — eller (jf. eller l.i^

ell. (sj.) om — hvad heller (se hvad
60 sp. 801^^); især i ufuldstændige sætninger

(indrømmelsesled). *Hvor du saa sover, om
i Hytten, om | I Skovens Huler, bruger
du en Seng. Oehl.Vn.131. *0m kort, om
langt blev Løbebanen spændt, |

Den er

til Folkegavn, den er til Grøde. Grundtv.

PS.VI.244. *Han, som dømmer, | Er mig

XV. Rentrykt »/, 1954
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t'o
ligenær, | Om Hvælvingen er steensat

|

Cller &fBøgetTæ'T.Winth.IIFJ49. Om det
nu hidrørte fra Jagten eller fra en ube-
kjendt Magt, saa var der en stærk Tørst
ved Bordet. Gold8chm.II.346. (Bums) er
overhovedet helt personlig med i Dig-
tene, om de er til Venner eller Fjender,
satiriske eller hiærtelige. NM0ll.VLitt.III.
359. jf. bet. 4: *nu, da under Fængselstag

|

du (0: sønderjyden) spejder efter Friheds
Daff,

I
om snart, om sent. Ploug.11.15.

3) føjet til en sammenlignende konj., i udtr.

for en hypotetisk (tænkt) sammenlig-
ning; i forb. ligesom om (jf. ligesom
1.2^; hun sang . . med det muntreste An-
sigt af Verden, ligesom om det Hele kun
var en lystig Leg og intet Meer. Eauch.
MfB.53. især i forb. som om, se som.

4) indledende en spørgende bisætning
(afhængig spørgesætning), der indeholder et

(helheds)spørgsmaal, som man ønsker be-

kræftet ell. benægtet, ell. et udtryk, der (lo-

gisk) forudsætter et spørgsmaal: hvorvidt
(2). 4.1) i al alm. de Skriftkloge og Pha-
risæer toge vare paa ham, om han vilde
helbrede paa Sdibhaten. Luc.6. 7. *Fogden
spurde, om hun fandt den gamle Qvinde,

|

Men Marthe svarede, at hun var icke
inde. Holb.Faars.238. Jeg kræver jer til

Vidne got Folk, om icke saadane Ord
kunde trenge en ærlig Mand til Marv og
Been. sa.Jep.1.3. Om derpaa fuldte nogen
Resolution, skall jeg ei kunne sige.sa.^^^.
in.l56. *0m I faldt i Verdens Hilde . .

|

Det kun selv I vide. Grundtv.Kvædl.402.
Nu vil jeg dog med egne Øren høre, om
det er sandt. &i6.Poe<. FII.5i5. *Siig nu,
om Du vil ha'e mig:

|
Ja eller Nej ? iJicA.

1.32. jeg har antaget det for at være en
Slags Spaabog . . min Ven E. T. har se-
nere gjort mig opmærksom paa, om det
ikke skulde være Text til et Slags Spil.

YilhThoms.Afh.IIL323. Saa kommer der
en ældre Herre og tilbyder, om jeg vil

laane hans Paraply. Esm.lII.188. Om Mik-
kel saa dog ikke vilde gaa med ind, bad
Axel for tyvende Gang. J"7Jens.SS.i 0.9. jf.
bet. 4.2 : (Ariovist) brølede dem imøde : Hvad
de vilde her? Om de maaske vilde spio-
nere? Brandes.CæsJI.52. i forb. som (han
tvivlede) om det ogsaa var sandt olgn.,

se ogsaa 5.1. se, om (ikke) osv., se u. se.
om forb. om (han) mon osv. se IV. mon 3.i.

Ij
i disjunktiv (modsætningsdelt) spørgebisætn.

(ell. led). *Man veed ei ret, om hun er god,
om hun er ond. 0ehl.KG.281. især i forb.
om — eller (nu sj. om — hvad eller
ell. hvad heller, se hvad 9.2 0^ lO.ij: Det
vil give sig inden en Time, om vi blir
Svogre eller e\. Holb.Masc.JII.il. derimod
eftertænker man ikke . . om et fremmed
Ord er beqvemt eller ubeqvemt, om det
er vel eller ilde gjort, om det er tve-
tydigt eller ik}Le.Høysg.S.a7v. Grundtv.PS.
V.163. Nu bliver Spørgsmaalet, om jeg
skal tage min blaa Atlaskes Vest eller

den broderede sorte. FritzJurg.nr.58. om
(1819: hvad heller^ han var i Legemet .

.

eller uden for Legemet, det ved jeg ikke.
2Cor.l2.2(1907). jf. bet. 4.2: om det nu var
en Følge af Anstrengelsen, eller af hen-
des Angst og Sindsbevægelse, eller af det
heftige Stød . . eller maaske af alt dette
tilsammen: saa meget er vist, at hun efter

Faldet blev liggende afmægtig. Hauch.IV.
10 370.

II
i forb. m. præp. om. Om såadan

læsning er overalt rigtig, hår man ikke
sat sig for at disputere om. Høysg.AG.3.

Der blev . . Tale om, om man ikke skulde
have en dobbelt Confirmation. Sibb.II.264.

sammenstød undgaas i alm. i mere omhyg-
geligt sprog, dels ved anv. af hvorvidt (se

hvorvidt 2), dels ved udeladelse af præp,
(sml. Mikkels.Ordf.739): Mand kand dispu-
tere, om jeg døde til Lands eller Vands.

20 Holb.Jep.lI.l. *De fiine farved' Blade
|
Os

i Uvished lade,
|
Om ey en ziirlig Dragt

|

Indtager meer end Fragt. Stub. 64. *Du
tvivler, om en Gud nedseer

|
Fra Himlen?

Oehl.II.66. to Troldmænd . . strides, om
Pyromantikens eller Geomantikens Aan-
der . . er de mest formasienåe. Brandes.IX.
229. jf.: (han) erkyndigede sig om hans
Tilstand og om han følte nogen Smerte.
Ing.LB.1.86. 4.2) (jf. bet. 1.4j anv. uden over-

30 ordnet sætning, m. underforstaaelse af en
sætn. som du spørger ell. jeg gad vide olgn.

*0m Adam var blandt disse gode Venner?
PalM.IV.342. NMPet.n.282. Han syntes,

hans Hoved var saa fuldt, ligesom om
han drømte. — Om der nu ikke var No-
gen, der havde gjort noget Trolddom ved
h&m? JPJac.1.258. Jeg (fortalte) ham, at

jeg undertiden skrev nogle Vers . . — Om
jeg havde nogen hos mig. Ufiei.Buchh.UH.

40 33.
II

især som (indirekte formet) gentagelse

af (en del af) en andens spørgsmaal, naar
man vil sikre sig, at man har hørt rigtigt,

skaffe sig tid til overvejelse ell. udtrykke sin

forundring over ell. afvisning af et (urime-
ligt) spørgsmaal (m. bet: hvor kan du
spørge? olgn.). „troer De da at De kan
skaffe de tabte Penge tilbage ?" . . „Om
jeg kan.^Heib.Poet.VII.42. *„Har du ogsaa
Blomster der?" | .. „Om jeg har? En tal-

so løs Hær.''PalM.n.300. Goldschm. VIL366.
„Vilde Du dø for mig?" „Om jeg vilde dø
for Dig! jeg tørster efter en Leilighed til

at vise Dig ået.*^FritzJurg.nr.68. „Han blev
vel overrasket?" — „Om ban blev."Powf.
F.II.153. (han) spurgte mig, om jeg havde
Lyst til at aflægge et Besøg hos Thomas
Edison . . Om jeg havde Lyst! Cavling.J.

73. Om vi vil leje et Værelse ud? Det
maa min Kone om. Kom indenfor. PwcM.

60 S.36. jf. gøre 9.5: Sørger hun? Om hun
g\ør\kierk.I.177. I)rachm.VT.391. '„Hu-
sker du iaftes?"

|
„Å Sigurd, om jeg gør!"

Rerd.GD.86.
om-, i ssgr. ['(om-]; i ssgr. m. refl. sig

^omsiggribende osv.) alm. ['(»m'-]; under-
tiden [(»m-] m. hovedtryk paa et fig. led, se
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omendskønt, omskønt samt adj. (især paa
-(l)igA ^^'* «**

<^fl'
«/" verber, fx. om-byttelig,

-gængelig, -hyggelig(hed), -skiftelig(hed),

-stændelig(hed), -stændig(hed), -stødelig,

-tvlstelig(hed), -tænksom, ogs. (spec. relig.)

i ord som Om-gængelse, -skiftelse, -ven-
delse; endvidere i uegl. ssgr. som ombord-
('bringe olgn.), omhov, omkap(s), omkring,
omkuld, omsider, omsonst, omtrent (om-
trentlig osv.).

II
bortset fra sj. (især poet.)

ssgr. har i verber og af verber a/l. subst. og
adj. 2. led normalt stød, for saa vidt det er

modtageligt herfor. || f m. ty. form um-. se

u. om-arme, -frag.

1) af IV. om (jf. omkring-j; ofte (især

til bet. 13.1, 14.1-2J i CO ell. fagl. udtr. ved
siden af de (i alm. talespr. anv.) usammen-
satte forb., især ved part. (part. adj.), pass.

(inf.) ell. af verbum af,, adj. ell. subst. (jf.
FalkT.Synt.333ff.). \\ hvor ikke andet an-
gives ndf., hører ssgr.'ne til IV. om l.i (og
10.1j, saaledes i mange mere tilfældige ell.

sjældnere ssgr., der ikke er medtaget paa al-

fabetisk plads: om-bege, -dige, -kline, -kli-

stre, -lime, -lodde, -myldre, -smøre osv.;

endvidere kan eksempelvis anføres: *Denne
Fløjte . .

I
Rundt omklæbet med glans-

hvidt Vox. MCBruun.PF.1.76. *hvor Han-
gen . . blomstrer omfunklet af Duggens

|

. . DTSLa.\)er.Eiber.II.105. Skuden (stod) om-
sydet af Skum og FrsLSide. Drachm.PV.171.
(haven) Hvor Vilhelm som Dreng havde
Slukket Solbær, omklukket af sin Moders
[øns. SophClauss.JF.lOO. Hr. M. . . om-

vimset af fire . . Racehunde. Pont.MH.27.
Springvandet paa Torvet (er) omfrynset
med Istai>pe.Jørg. Isblomster. (1926). 10. i|

i mange tilfælde er et smsat. verbum ell.

(part.) adj. ikke (sikkert) dannet som ssg.

af IV. om 1 og et verbum ell. (part.) adj.,

men kan være dannet umiddelbart til et

subst, som betegner det, hvormed noget (lige-

som) omgives; se fx. om-barme (til Barm^,
-flokke (til Flok;, -sky(et) (til Skyj, -sole,

-taage, -volde ofl.; som eksempel paa rent
sporadisk forekommende (især poet.) dan-
nelser af denne art kan anføres: (Grønland)
var saa ombierget med Driviis, at det
nu ei var mueli^ at komme derind. Mali.
SgH.257. (et) blegt Mandsansigt, ombu-
sket af tykke K&slt. Blich.(1920).XX.113.
Man faar saa at sige Dyreverdenen ind
over sig, man omdyres, man ser, lugter
og beføler dem. Pol.^yiil927.12.sp.6. alle-

rede omflorede Søvnen hans Sandser,
da han hørte . . Pigestemmer i Nærheden.
Gjel.Ve.l23. Bladene skyde frem, tæt sam-
menknugede i omhyl strede Knopper.
ClPet.0.23. *(et) mægtigt Hoved, | af Løv
for Haar og Skæg omskovet. Brandes.IV.
417. dette omstrandede Land (o: Fyn).
OecMag.1.6. || til bet. 12.1-2 kan (foruden de

ndf. medtagne) nævnes en del (1. br.) ssgr. som
om-bisse, -flane, -føjte, -irre, -jage, -kla-
tre, -klavre, -kravle, -liste (sig), -skride,
-spanke, -stavre, -stolpre, -storme, -traske,

-trave, -trille, -trippe ofl. |j til bet. 14.2 kan
dannes et stort antal ssgr., saaledes (foruden
de ndf. anførte) bl. a. om-armere, -bage, -be-
sætte (et embede), -besættelse, -betrække
(møbler), -bronzere, -bundte (jf. -dele 2)^
-destillere, -dække (et bord), -false, -file,

-gruppere, -hakke (jorden), -harve, -høvle,
-justere, -kårde, -katalogisere, -klassifi-

cere, -klippe, -kostumere, -lakere, -læse,
10 -maale, -magnetisere, -male, -maskere,

-montere, -møblere, -mønstre, -organisere,
-placere, -presse, -prioritere, -profilere,

-pudse, -pynte, -rigge, -salte, -sko (en
hest), -skyde, -slibe, -sortere, -stoppe,
-stuve (en last), -taksere, -tapetsere, -tælle,

-ælte.

2) af V. om, se omendskønt, omskønt.
3) omdannelse af forsk. ty. præfikser, især

mnt. (um-) un(t)-, en(t)-, hty. ent-, emp-
20 (jf. ent-, præfiks, und-, præfiks), se II. om-

bære, II. omfange, omflottig. Omgæld, Om-
kostning, III. omlade, jf. omvære.
om-aande, v. [-\(nn'é] {jf. ty. umat-

men; poet., sj.) især m. h. t. duft: omgive
(ligesom) med en aande (af noget); ombølge;

omdufte. Elskovsguderne . . omaandede
(de elskende) med Blomsterlugt af deres
. . Vinger. Birch. 11. 208. *En Guddoms-
duft omaander mig.Wilst.Overs.afEuripides.

20 (1840).423. -adressere, v. [14.2] (jf.
-ekspedere; forandre adressen paa (en post-

forsendelse, hvis adressat er bortrejst ell. flyt-

tet); adressere (et brev) om. Bedst var det
. . at omadressere Brevet. Hjemmet.1912,
746.sp.2. uegl.: omadressere (o: skrive nyt
opslagsord paa, omfiytte) en ordbogssed-
del

i
overf.: den lille Plet Sol, der af

Spejlet paa Væggen blev omadresseret
til Gulvet foran Børen. Ni8PetSG.261.

40 I. -arbejde, et. (sj.) vbs. til IL omar-
bejde 2, om arbejde, der bestaar i at om-
arbejde noget, det har voldet mig . . ikke
saa lidt Omarbeide at faae mine Feil ret-

tede. FruHeib.B.IL351. II. -arbejde, v.

vbs. -else (s. d.) ell. -ning; jf. I. -arbejde,

1) [12.1-2] (fagl.) <i7 IL arbejde 3.2: (ved til-

beredningen) bearbejde saaledes, at de enkelte

dele (stadig) skifter plads; omrøre, (gamet
maa) under flittig Omarbeydning . . koge

50 en halv Time. CVarg.Farve-Bog.(1773).8.
jo tørrere Luften er, desto oftere maae
man og omarbeide (det til tørring udbredte

malt). Ølbrygn.(1796).50. BOlsen.Farvebog.
(1858).161. 2) [14.2] (jf. arbejde om u. II.

arbejde 2.i slutn.) ved (maalbevidst) arbejde

bringe i, give en ny (og bedre) form. vAph.
(1759). Fruentim'renes Tidsfordriv med
deres Pynts Omarbeidning. Tode.HM.357.
Omarbejdet Krudt . . Krudt, som har

60 været havareret. MilTeknO.148. S&B.
||

nu næsten kun fj/". I. -arbejde, -arbejdelse/
m. h. t. skriftlig fremstilling, især litterært

arbejde (m. forestilling om væsentlig, ind-

gribende forandring). Mere end tre Gange
har jeg omarbeidet det Hele (o: et drama).
Sander.NEbb.121. Jeg havde . . lovet Di-

80*



471 Omarbejdelse ombejle 472

rektør A. at omarbejde min Roman „Uden
Midtpunkt" til en Komedie. Schand.O.II.
190. Anden omarbeidede Udgave. Gjel.B.

titelblad, -arbejdelse, en. vbs. til II. om-
arbejde (2), især m. h. t. skriftlig fremstilling,

litterært arbejde. VSO. MO. Sine Skrifter

lod (Dostojevski) allesammen trykke som
de flød ham af Pennen, uden nogensom-
helst Gennemarbejdelse, endsige Omar-
bejdelse af dem. Brande3.X.530. if.: Hen-
des Fantasi befolkedes med ædle Skik-
kelser, der ganske vist stammede fra

Biblen, men som . . ved hendes egen ube-
vidste Omarbejdelse af dem, kom til at

staa i et afdæmpet romantisk Lys. Schand.
F.176.

II
omarbejdet skrift, værk. Man

kunde fristes til at troe, de (o: medlem-
merne af en klub) spillede for Spøg en
temporiseret Omarbejdelse af Holbergs
Kandestøber. Blich.(1920).XX.106. VSO.
MO. Gjel.B.45. -arme, ?^. [-i^r'ma; -|a'r-

ma] vbs. -else (s. d.) ell. -(n)ing. {til dels efter

ty. umarmen (jf. um a rm e. Clitau.PT.202);
sml. arme 1; nu 1. br., især spøg.) omslutte

med armene (især som udtr. for kærlighed);

omfavne. Hånd omarmede hinde hierte-
ligen.. Moth.A195. *jeg uforsagt dit stolte

Knæ omarmer. Graah.FT.IL91. *Hun nød-
tes at omarme den Forha.dte. Oehl.AV.71.
(han kastede) Kappen til Side med sin
helbredede Arm, medens han holdt sin

Brud omarmet med den anden. Ing.EF.
VII.146. Goldschm.I.SOl. De omarmer be-
taget hinanden, kysses og kysses. PFie^i.

CM.76. alt hvad der var blødt . . blev om-
armet og yndet og ført til Kinden (o: af
en lille dreng). JVJens.LB.162. som udtr.

for forsoning: Omarmingen foregik for
aabne Vinduer i Mængdens Paasyn. Troels
L.BS.II.197. om gud: *vor Fader ejegod
. .

I
Som naar vi falde ham til Fod,

|
In-

derlig rørt os omarmer. Grundtv.SS.III.
375. m. armene (favnen) som subj.: *Min
Frelsers, Jesu, kjærlig' Favn I Med Naade
mig omsirmel Kingo.372.

\\ CJ/". Omarmelse^
m.h. t. elskovsforhold, samleje. Cit.l706.(NkS
4^821.58). han (var) næsten . . bleven om-
armet tildøde af sine mange Elskerinder.
Ing.EF.VI.139.

|| (jf. favne 2.2; overf.: om-
slutte. Alsteren . . er en Naturskønhed,
omarmet af en StoTsta.d. KLars.Ci.lO9.

\\

t overf., m. abstr. obj. : modtage, antage (med
glæde); slutte sig til. Skaberen . . opfordrer
os (til) at omarme med fuld Overbevis-
ning hans Lyksaligheds Lære, og om-
hyggelig at følge den. BastJ\.Vii8dom8..
Lære.(1794).328. -armelse, en. (nu sj.)

vbs. til omarme: omfavnelse; favntag, det
var for mig, som trykkede jeg en evig
elsket Gjenstand i en uendelig Omarmelse
ti\mitBTyst.Sibb.I.169. VSO. MO. || m.h.t.
elskovsforhold. *End er hun kydsk som
Bækkens blanke Bølge . .

|
Men hvis hun

kjendte Omarmelsens Sødme
| Tro mig

hun higed mod dens Lyst at følge. Drachm.
D.39. -bakning:, en. [13.i] ^ vbs. til

bakke om (se VI. bakke i;. Bardenfl.Søm.
1.200. Scheller.MarO. -banke, v. [13.i]

[-|bar\,'^8] (bogb.) banke en bogs ryg, hvorved
runding (og fals) fremkommer. Lundb. især
som vbs.: -bankning. CollO. Sal.UIl.540.
-barke, v. (jf. I. Bark (1 og) 3; poet, sj.)

omgive (ligesom) med (et lag) bark. *i Nord-
havet Touget

I

Med lis du (o: havet) om-
barker. Oehl.L.II.138. -barme, v. [-|bBr'-

10 ma; -iba'rma] (jf.l.Ba.Tm 2.5; Q3, sj.) lægge
ell. danne en (omsluttende) runding om noget.

Fieide, ombarmede med Palatiner (o: pels-

kraver) af Luftdampe. -Ba^^es.DF.X^.S^.
Med et øjnede jeg . . atter Havet, som jeg
sidst havde seet ombarme mit Fædre-
lands Kyster. Gierlew.Italien.il.(1807).117.

jf.: *0 frie, lyngombarmede Natur
|

min Sjæls Husvalerske i Mol og Dur.
Aakj.RS.62. -bede, v. [6.i] [-|be-'aa] part.

20 -bedet ell. (sjældnere) -bedt (ApG.28.14(8e
ndf.). de ombedte ^nmm-eT.EChristians.

Joppe.(1889).108), tidligere ogs. /"/c. -beden
(Moth.B107. Holb.Kh.245. jf.: hvormeget
han end blev ombeded (Holb.'s rettelse i

manuskriptet for ombedenj derom. sa.Hh.I.

275); m. best. f ell. flt. -bedne: (vi) bleve om-
hedne. ApG.28.14(Chr.VI). de ombedne
Ting. Holb.MTkr.399. MR.1809.63). vbs.jf.

-bedende, {ænyd. d. s., glda. vbs. ombethelse,
30 fsv. umbidhia; jf. V. bede (om) 1 o^r 3; især

emb., nu næsten kun arkais. ell. spøg.) (ind-

trængende) anmode om; bede (en) om. (især

i særlige udtr., m. personen ell. tingen ell.

begge som obj., som (skulle) have en om-
bedet, lade en ombede, være, blive om-
bedet olgn., ofte m. inf. som (tings)obj.).

adskillige brave Folk . . har ombedet mig
paa deres vegne at formeere ham denne
Proces. Holb.LSk.V.l. (han) fald paa Knæe,

40 og ombad Kongen, at hånd vilde tage
ham til NsiSide. LTid.1724.703. Hertugen
. . lod Johan Rantzau ombede, at træde
i sin Tieneste. Mall.SgH.181. Tidt og ofte

havde han ombedet Slotsherren at forlove
ham paa Kapitajnsposten. Bornh.Samlinger.
I V.(1909).112.

II
i pass., knyttet til personen

(jf. uombedet;. Der fandt vi Brødre, og
bleve ombedte (Chr.VI: ombedne; 1907:
opfordrede; af dem, at blive der syv Dage.

50 ApG.28.14. de Nordiske Konger bleve om-
bedede at udrødde Afguderiet udi Yen-
den. Holb.DH.L222. mand (skulde) aller-

tienligst hafve Hr. Præpositum ombedet, at

(osv.). Gram.Breve.25. Blich.(1920).XX.129.
Den Tyv, som stjal et Armbaand fra en
Dame, ombedes at levere samme tilbage.

Heib.Foet.VI.259. VSO. MO. \\ ipass., knyttet

til tingen. Holb.MTkr.400. den af Skomager-
Amtet . . ombedne Leverance. MB.i807.55.

60 jeg skal, hvad Øjeblik det ombedes, skrive

under som Vitterlighedsvidne. Schand.TF.
11.313. JPJac.I.127. -bedende, et. (nu
næppe br.) vbs. til ombede: anmodning; bøn.

et af (N.N,8) Skrifter . . faldt ham i Hæn-
derne, med ombedende at læse det igien-

nem.LTid.1742.421. -bejle, v. [-ibai'b]
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{jf.
bejle om (o: til) u. II. bejle 1 sluin.

(til IV. om 6.1^; snarest dog dannet (i slutn.

af 19. aarh.) m. tilknytning til omsværme(t),
ttl IV. om 1.1 ; især ID) i udtr. for, at en
kvinde har mange bejlere, er efterstræbt,

attraaet, omsværmet af mange (friere), hun
vilde vælge og vrage og kun skænke sig

til den Ypperste . . Nu skulde hun vindes
— en Fæstning indtages — en Dronning
omhe\\es.EBrand.UB.85. || næsten kun i

perf. part. brugt som adj. (præd. ell. attrib.).

LarsenP(1888). en dejlig ung Enke, der
er meget ombeilet.Brandes.Y111.183. smst.

X.139. Trine blev . . den mest ombejlede
Pige i hele Byen. Pont.F.1.53. Allevegne
og altid var hun . . omhe\\et.Rørd.KK.182.
(sj.) m. videre anv.: Naar man besøger en
Syg, der ikke er særlig ombejlet, f. Eks.
en gammel svag Patient, er det kønt at

medbringe lidt BlomstGT. EGad. TT. 134.

-bemeldt, part. adj. [6.3] {jf. ænyd. om-
bemelde, omtale; nu næppe br.) i best. f.:
omtalte; bemeldte, saadant et Arbeide at

giøre som det ombemeldte Danske Lexi-
con. Gram. Breve. 361. -bestemme, v.

[14.2] vbs. -else (s. d.). især refl.: ombe-
stemme sig, tage en anden beslutning;

bestemme sig om. hvis Du kunde ombe-
stemme Dig og blive . . saa vilde det
være mig kært. FOAndersen. Irma. (1893).
164. „De snakkede jo om, at De vilde
flytte" . . „Jamen, jeg har ombestemt mig.
Madam Olufsen . . Jeg bliver." Pont.LPd.
163. Endelig nikkede han op med Hove-
det for at sige noget, men ombestemte sig.

JVJens.H.250. jf. (1. br.): da hun nævnte
Sagen for W., fik han hende ombestemt
(o: fik hende til at ombestemme sig, fik hende
omstemt). Buchh.SP.233. -bestemmelse,
en. (1. br.) det at ombestemme sig; forandring
af en beslutning. Der kan al Tid træffes en
Ombestemmeise med visse Godser til For-
del for den, der i en Fart vil gjøre Dem
denne Tjeneste. Schand. IF.224. Forkla-
ringen var . . ikke den, at man havde
taget fejl, da man antog vedkommende
for død, men simpelthen, at der senere
var sket en Ombestemmeise, enten det
nu var hos Gud eller blot hos Sjælen.
TroelsL.XIV.98. -binde, v. [-,ben'8] vbs.

-ing (s.d.) ell.(sj.) -else (VSO.). \) {ænyd.
d. s.) binde noget om noget andet (især m.h.t.
del af en persons klædedragt olgn.; i alm.
talespr. nu 1. br. og kun i perf. part. brugt
som adj.). 1.l) m.obj., der betegner den ell.

det, hvorom noget bindes; ogs. (CP) m. an-
givelse af det (baand osv.), som bindes om,
ved præp. med. Han skal . . ombinde (1931

:

omgjorde^ sig med et linned Belte. 3Mos.
16.4. (de) ombandt (1819: omsurreåe) ski-

bet. ApG.27.17(Chr.VI). (Chr.IV) lod sig
. . forbinde, og blev derefter staaende
med ombundet Hoved og Sværdet i Haan-
den, indtil Slaget var forbi. Mall.SgH.302.
Blich.(1920).XXIV.64. Præstens Hoved .

.

var ombundet med et sort Silketørklæde,

som bagtil kunde sees under Kaskettens
K&nt. Pont.LP.VII.176. *ombind dit Neg
og fyld din Ydivn. Holstein.Æ.22. billedl.:

den . . Laurbærkrands , hvormed Efter-
slægten engang vil ombinde hans Tindin-
ger, i^trc^wer, i. i^0.

II
(bibl.) i udtr. for at

binde klæderne op om lænden ell. iføre sig

bælte (med sværd) som forberedelse til ar-

bejde, vandring ell. kamp. have sine læn-
10 dér ombundne, se Lænd sp.401^^. billedl.:

Hun ombinder (1871: omgjorder; 1931:
bælterj sine lender med styrke. Ords.31.
17(Chr.VI). Herren, han haver iført sig,

han haver ombundet (1931: omgjordet^
sig med Styrke. Ps.93.1.

|| (jf.
11. føre 2.2

slutn. samt omføre 2; fisk.) forsyne fisker-

garn (næring) med simer i kanten. OrdbS.
1.2) (nu 1. br.) m. obj., der betegner det

(baand, klædningsstykke olgn.), som bindes
2Xi om noget, den, som ombinder (1931: spæn-

der^ Beltet, skal ikke rose sig, som den,
der løser ået.lKg.20.11. Vi ombandt ..

vore Sværd, og ilede (ud).Blich.(1920).
XI.7. idet hun aftog og igjen ombandt
sit store hvide Forklæde. Goldschm.IV.135.
1.3) (nu 1. br.) m. dobbelt obj. (person- og
tings-obj.). *lad mig først ombinde dig
din Kyse 1 Oehl.D.32. Med disse Ord om-
bandt hun hende et stort Klæde. -SZicA.

30 (1920).VIII.86. jf.: Herrecykle . . en Snor
ombundet Dækkene. PolitiE. Kosterbl. ^»/a

1923.3. 2) [14.2] binde paa ny, forsyne med
nye baand olgn. Forordn.^121797.§61. || spec.

(jf. binde 3.2; især bogb.): indbinde (en bog)
paa ny. Saafremt en gammel Bog . . er
bleven slidt og grim ved Brug, kan man
ombinde den, hvorved den vil blive ligesaa
holdbar .. som en ny. Haandv. 19. Frede-
rik II.s Haandexemplar (af bibelen) er om-

40 bundet under Frederik III. Aarbogf.Bog-
venner.1924.51. -binding:, en. [-|ben'eiil

vbs. til ombinde. 1) fCO ell. fagl.) til om-
binde l(i). 1.1) som vbs. Ruller med Sejl-

garn, som man (brugte) til Ombinding af

F&kkeine. Schand.TF.1.76.
\\ (jf. afbinde

2.1; væv.) adskillelse (ved afbinding) af dele

af garnet under vævningen. VæverB.16.29.
1 .2) konkr., om det, der bindes om noget. Alle
(pakkerne) havde syv- otte forskellige Om-

so bindinger. EErichs.DoktorensJul.(1920).61.

2) (især bogb.) til ombinde 2. LTid.1744.466.
Ved Ombinding af ældre Bøger gælder det
især om at ofre rigelig Tid paa Presnin-
gen. Ifaandi;.<20. -blaane, v. [-iblå'na]

(poet., sj.) omgive blaanende, med blaa farve-
toner. *Saa hviled Jakob ved Jaboks Bredd,

|

Omblaanet af blye Kiærminder. Grundtv.
SS.II.64. sa.DV.IV.168. -blad, et. (fa^l.)
blad, der (ligger under dæksbladet og) omgiver

60 indlægget i en cigar og sammen med dette

danner vikkelen. OpfB.'^III.294. Fineste
Brasil Indlæg, Java Omblad og et ægte
Sumatra J)æks.BerlTid.'yt,1933.Aft.3. hertil

(jf. Dækstobak; ; Om b 1 a d s t o b a k.A^a/ Ti^.

'*hl919.Aft.4.sp.2. -blade, v. [-ibla-'fla]

vbs. -ning. 1) [13.i] ('CP, l.br.) blade om (i en
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hog) ; vende hlad(ene); blade. Omblade i en
Bog. vAph.(1759). især som vbs.: Disse
Exempler ere ikke længe søgte, men
fundne ved nogle Minuters Ombladning.
Ørst.VII.9.

II
(„neppe dansk." l/cviw.; sj.)

trans.: blade om i; gennemblade. MO. S&B.
2) (tøm.; nu næppe br.) til blade 2.2; som
vbs.: Ombladning, sammenføjning ved

bladning ell. (konkr.) om de ved bladning

sammenføjede bjælkeender. Jern-Stifter .

.

gaae heelt igiennem begge Stokkes Om-
bladning. OPihl.Teglverk.(1802).41. -blan-
de, v. [-iblan'ø] v&s.-mg (VSO. MO.). (jf.

I. blande 5.4; nu sj.). 1) [14.i, jf. 12.2],

blande (sammen, ved omhældning, omrø-
ring olgn.; jf. ommænge^. LTid.1748.137.

2) [14.2] blande paa ny; m. h. t. (spille)-

kort : VSO. Kortene maae omblandes. MO.
-blik, et. ijf. ty. umblick; til IV. om 10.2

;

nu 1. br.) det at se sig om, skue omkring. *Et
skyhøit Bjerg med himmeldeilig Udsigt,

|

. . hvor mit Omblik skued klarest Dig (o:

gud). Bagger.11.11. jf.: *Et flygtigt Omblik
i en Billedsamling

|

Af Jordaarhundreder.
Bagges.Y.lO. || især overf.: (evne til) sam-
menfattende iagttagelse af mange forsk, for-

hold; overblik; vidsyn. Gemytter, som med
hæftige Lidenskaber forbinde et hurtigt
Omblik og en lys ForstsLnå. Blich.(1930).
XII.47. friere Omblik i Verden. Sibb.(Mds
skrLitt.XIX.298). (Kierkegaard) har Yd-
myghed og Omblik nok til at se sig selv .

.

som et blot Led i et Fælles. TroelsL.BS.III.
135. -blomstre, v. [-iblmm'sdra] (poet.;

nu næppe br.) omgive blomstrende, med (vok-

sende) blomster; blomstre rundt om (noget).

*IMarzviolerI elskteRosenlyl | Som Dam-
mens Rand . . klædde 1 1 Med dobbelt Pragt
omblomstrer den paa nye. Rahb.PoetF.II.
188. billedl.: *Omblomstret af den unge
Glæde \ Hist kneiser Elskovstempelet.
smst.165. *i det Eden,

|
Rundt Dig om-

blomstred paa Jorden. Bagges.Ros.59. -bly,
et. (foræld.) bly (i falsede strimler) til ind-

fatning af vinduesruder; vinduesbly. Hall-
ager.183. CP -blæsie, v. [-|blæ-'sa] 'vbs. (sj.)

-ning. (ænyd. d.s.) 1) blæse (rundt) om; om-
suse; især i perf. part, i forb.som omblæst
af vinden: en lille . . omblæst af den
friske Søvind, omlarmet af Bølgerne. Tops.
111.330. SundhedsKollForh.1904.461. 2)

[13.3] blæse om(kuld). jf. blæse 2.4 (og Jos.

6.20): Jerikos Muromblæsning. ^ø^r^.

DD. 1872.257. H især til blæse 3 (jf. om-
pustej, dels trans, til blæse 3,2: Træ, som
af Storm omblæsis. DL.5—8—10. dels intr.

til blæse 3.3: een forfærdelig Storm, i

hvilken Nicolai Kirke Spiir i Kiøbenhavn
.. omhlæste. Borrebye.TF.434. VSO. MB.
1846.63. nu næsten kun i part. omblæst
brugt som adj. : MO. det omblæste, ufrugt-
bare Træ. Bredsfed.Pom.III. 311. -boen-
de, part. adj. (jf. -boer samt omkringbo-
ende; især GJ^ som bor (i egnen(e) ruiidt)

om et sted (et værelse, et hus, et land); som
er (en persons, et lands) naboer (til forsk.

sider), de omboende Folks Sørøverie.
OGuldb.VH.1.584. Borgherren .. bevær-
tede sine omboende adelige Venner. Blich.
(1920). XI.4. Goldschm.NSM.I.lOO. (man
ved) at græske Kvinder i Modsætning til

de dem omboende orientalske Folk (ringe-
agtede) Smykker.VortHj.Il3.141. \\ ogs. (jf.
-boer^ anv. som subst. (i flt.). D&H. Bislaget
foran Gadedøren, hvor Godtfolk . . kunde

io sidde paa Bænken og faa en Snak med
de omboende. HMatthies8.KG.65. -boer,
en. (nu sj.) i flt., om omboende personer.
Politivennen.1801.2713. (de to købstæder bør)
slaae Haand i Haand med de Omboere,
som føde og klæde dem. AFTscheming.
Efterladte Papirer. III. (1878).24. Larmen
og Skriget fra „Pistolstrædes Drenge" . .

havde Omboerne vænnet sig til. Goldschm.
FV.III.22. -boltre, v. [-ihmYdrQ] {jf.

20 ænyd. ompoltre, -bolte; sj.) spec. (til boltre
2.2; nu næppe br.): boltre sig om (en). *I

Bad han gaaer, bag dunkle Lundes kiølne
Flod;

I

Havfruer der ham elskovsfuldt om-
boltre sk2\.Oehl.ND.144. tø -bord-, i ssgr.

[5] (jf. I. Bord 8) 1) til om bord 1 : Ombord-
bringe(Ise) (Saaby.''), -sætte ('Passagererne
(kan) uden Fare eller Ulempe . . land-
eller ombordsættes. Fædrel.l844.sp.l3975),
-tage(lse) (Bardenfl.Søm.II.148) , -tagning

30 (8mst.l33), -værende (Scheller.MarO.). 2) til

om borde 2 (om bord 3): Ombord-lægning
(Larsen.), -ragning (SøLex.(1808). Linie-
skibet „Provence" (løb) om Natten . . om-
bord i „Scipio", ved hvilken Ombordrag-
ning „Provence" . . mistede sit Bugspyd.
vanDockum. Gl.Mhider. (1888). 134), -sejling

(Larsen.), -borte, v. [-|bo-'rdo] (sj.) sætte

en bort om noget. Den vintergrønne Ra-
bat ombortes af Amaryllis lutea. Have-

40 Tidende.III.(1837).88. -brase, v. [13.i]

[-jbra'so] vbs. -ning. ^ brase om (se IV.
brase^. Der blev ombraset fra Styrbord til

Bagbord.F50. Fjenden stod op imod Nai-
aden, som ikke kunde vende, da dens Fok
var skøret og ikke lod sig ombrase.M^
Zahrtmann.CCZahrtmann.(1927).30. \\ næ-
sten kun som vbs. Ombrasning. Bardenfl.
Søm.I.192. Scheller.MarO. © -bringe, v.

[-ibren'o] vbs. -eise (vAph.(1764). Goos.1.14).
50 1) [12.2] bringe (aviser, postsager olgn.) om (til

abonnenter, adressater); ombære; omdele (især
i pass.). Avisen er allerede ombragt. 7/SO.
MO. Breve . . forsendes og ombringes til

regelmæssige Klokkeslet. iVaws.JD.559. jf.
Ombringelsespenge. iarsen. 2) {ænyd.
d. s.; efter ty. umbringen; jf. bringe (om)
6.10; til IV. om II.2; „en Germanisme, som
enkelte have brugt." MO.; mi mindre br.)

dræbe; slaa ihjel, (de blev) plagede af de
60 store hvide Biørne, hvilcke nogle af Fol-

ckene ombragte og iortd&rede. Pflug.DP.9.

*Denne hverken skal Forgift,
|
Eller fiendt-

lig Odd og Klinge, |
Hverken Side-Verk

og Rift,
I
Eller Podagra ombringe. Overs,

af HolbLevned.199. (det) forbydes alle og
enhver at ombringe eller indfange Fugle



477 ombrnse Ombud 478

. . under Sorø og Præstø Amter. Lovtid.

1920.A.1705.
II
nu næsten kun m.h.t. for-

sætligt drab: myrde; tage livet af. Letfær-
dige Qvindfolk, som deris Foster ombringe,
skulle miste deris E.si\s. DL.6—6— 7. for-

ældre, som ombragte (1871: myrdede^
siele. Visd. 12. 6(Chr. VI). naar (kvinderne)

vare keede af Mændene, søgte (de) den-
nem ved Forgift eller anden Maade at

ombringe. P/lug. DP. 761. Holh.Hh.II.351.
*I)en diærve Ulf i Kirken blev ombragt,

|

Hans røde Blod end Altertavlen væder.
Oehl.L.I.123. *Herodes han var det største

Skarn, |
Han vilde Guds Søn ombringe.

Grundtv.SS.IL206. Valdemar I ægtede
dronning Sofie og blev skilt fra sin elskede,
som dronningen lod ombringe. KNyrop.
TovesTryllering.(1907).21. billedl.: Han hav-
de det Princip saa vidt muligt at ombringe
alle Bekymringer i Fødselen. NisPet.SG.
20.

II
(nu næppe hr.) refl. Den, som sig

selv ombringer, have sin Hovedlod for-

hrnt.DL.6—6—21. Luxd.Dagb.L250. -bru-
se, V. [-|bru's8] (jf. -larrne; især poet) bruse

{H.l.i) om (en ell. noget). || om toner, (larm
af) menneskestemmer olgn. *Vaj højt, vort
Mærke (o: fanen) . . \ ombrust af glade
Stemmers KlangIPZoM^.7I.50. neppe havde
han udtalt disse Ord . . før han ombrustes
af en forunderlig Larm . . Rundt omkring
rejste (rigsdagsmændene) sig op. Tops.III.
177. Tonerne . . ombruste hende. EBrand.
JJB.lll.

II
om lyden af oprørte bølger, storm

olgn. *Ombruset af begsorte Bølger,
|
Du

stirred' i bundløse Grsiv. FrSchmidt.D.181.
•Vesterhavs vilde, | Ombrusede Klitter.

Kaalund.VG.85. jf.: *det havombruste
. . Islsind. Arentzen.KH.159. *du det søe-
ombrusteGormasj BeherskerlMCBruun.
PF.II.18.

II
uegl. de ombruses saaledes af

de sandselige Livsbevægelser, at de dø-
ves for Stemmer fra Evigheden. Ørst.III.
41. -bryde, v. [13.i og 14.i] [-|bry-'9a]

vhs. •ningf jf. Ombryder!, bryde om; spec.

(som fordanskning af ombrække 1; jf. IL
bryde 2.i samt Ombryder; bogtr.): adskille

de i en form samlede klummer og (paa grund
af tilføjelser ell. udskydelser i korrekturen)
flytte satsdele fra den ene linie ell. (især)

klumme til den anden; m. h. t. sats i løbende
spalter, glat (2) sats: inddele satsen i de af
formatet og pladsen krævede (ensartede) sider

ell. spalter (og tilføje sidetal, overskrifter,
billeder olgn.); brække om; især som vbs.:

Ombrydning. PoUliol914.é. -bryder,
en. [-ibry-'Qar] (",//". -brækker; bogtr.) sætter^

der ombryder (glat) sats. Hr. C. H., Om-
bryder ved Søndsigstillæget. Pol.Vd929.6.
sp.5. hertil (ji7. ?^. Ombrækker^; Ombry-
de r f e j 1. Ugens Tilskuer. II. (1911 1 12). 252.
sp.S. -bryderi, et. (bogtr.) afdeling i et

bogtrykkeri, hvor ombrydning foretages. I

Sætteriet og Ombryderiet, hvis Stab er
lige saa stor som Redaktionens . . regerer
Faktoren. DagNyh.^'^U1922.6.sp.3. -bræk-
ke, V. [13.1 og i4.i] vbs. -ning. 1) {efter ty.

umbrechen; if. brække (om) 6.9; bogtr.)

d. 8. 8. ombryde. vAph.(1764). VSO. MO.
især som vbs.: Omhrækning. MO. OpfB.*
III. 516. jf.: Ombrækningsarbejde.
smst 2) (dial.) refl. ombrække sig, om
et (i baasen) bundet dyr: vride sig om og
(være ved at) kvæles ell. brække halsen i

bindslet. ZakNiels.K.24. -brækker, en.
(bogtr.) d. s. s. Ombryder. OpfB.UI.294.

10 Selmar.^108. hertil (jf.u. Ombryder): Om-
brækkerfejl. Bode.R.72.
Ombud, et ell. (i bet. 2.2j f en (Moth.

B477). ["(nmibud] ftt. d. s. ell. f -(d)e (i bet.

2.1: PVhl804. i bet. 2.2: MR.1809.162)
ell. t -(d)er (i bet. 2.2: Reskr.(MR.)^Vil780).

1) (til dels ved omtydning af bet. 2; jf.
Ombudsbrev ; nu næppe br.) til IV. om 3
og 12.1. 1.1) meddelelse ell. (kongelig) be-
faling, der forkyndes rundt om (i

20 landet). Moth.B477. VSO. MO. 1.2) per-
son, der bringer et saadant bud (rundt).

Tilsigelse med Udridere eller Ombud . .

til Sognefogderne. JfE. 1804. 507. jf.bet.
2.2: *Fred med eder. Herolder, I Guds og
Menneskers Ombud I Bagge8.NblD.93.

2) {ænyd. glda. d. s., no. d. 8., sv. ombud
(bet. 2.2), oldn. umbo9 (bet. 2.i); til oldn. bj69a
um (umbj69a), overdrage (en) sin fuldmagt,
egl.: paabyde (en noget) angaaende (en vis

30 sag), jf. IV. om 6.2 || i bet. 2.i tidligt sammen-
blandet m. Embede (s. d.) \\ vist først alm.
anv. efter midten af 19. aarh.; se Nord.Skole-
tidende.XX.(1867).85. HjælpeO. \\ især emb.,

hist. og hos sprogrensere) m. h. t. overdraget
hverv. 2a) overdraget hverv , især (jf. hor-
gerlig 2) et offentligt ell. af det offent-
lige overdraget hverv, som det er en bor-

gerpligt at overtage. Reskr.^''hl767(om no.

forhold). I den Tid, Landeværnsmændene
40 ere under Vaaben . . skal de være aldeles

befriede for Ægter og alle personlige Om-
bud. Forordn.^y61802. §11. Kjøbstædernes
Bestillinger som Kæmnerie, Værgemaal
o. s. V. benævnes Omhud.Baden.JurO. *man
sidder dær som Gårdmand, eller Køb-
mand, eller Præst, | man har Embed eller

Ombud. Rørd. GK.U. 64. BerlTid.^Vitl931.

Aft.l.sp.5. at vælges til Medlem af Lig-
ningskommissionen er . . et besværligere

50 borgerligt Ombud end at være Borger-
repræsentant. Da^6Z.^«/7i865.J?.sp.^. Det er
et borgerligt Ombud at skulle virke som
Nævning. JohsSteenstr.STJ.212. LovNr.lOO
^U1921. jf.: (han) tager sine mange Sog-
ne-Ombud som en gudvelbehagelig Ger-
ning eller som en Skæbne. FiZMw^iV^.70.
2.2) person, hvem et ombud (2.i), et hverv,

en fuldmagt er overdraget; befuldmæg-
tiget; repræsentant; delegeret; om-

60 budsmand (1). Moth.B477. Civile Om-
bud, som forlade deres Tieneste.JlfE.i80i.
86(om no. forhold), af Fremmede kom .

.

Ombud fra de sex vendiske Stæder (o:

til rigsdagen). Allen.IV2.353. Paven valgte
. . til sine ombud på disse steder (o: pave-

stolens ejendomme) bisper og indflydelses-
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rige mænd. ADJørg.NK.12. *Er det For-
synet selv, som sidder deroppe | og Ordrer
sit Ombud giver. Drachm.UV.SlS. Tidens

KravS^/6l898.2.8p.2. jf. Ombudsmand 2:

Lensmanden . . var Statens Ombud over-

for alle Befolkningens Klasser og i alle

Statsstyreisens Grene. KrErsl.KL.17.

3) (til IV. om 13.1, 14.2; sj.) bud (ordre),

der gaar i en anden (modsat) retning af et

tidligere; modgaaende (anden) ordre.
Vi skal i Morgen til Hove, hvis der ellers

ikke kommer Ombud. 750.
Ombuds-brev, et. [1] (sj.) rundskri-

velse; cirkulære, i et Ombudsbrev havde
(Ludvig XVI) paalagt sine Gesandte at

bekiendtgiøre alle Hoffer hans troefaste

Hengivenhed for Revolutionen. Bahb.Fort.
1.358. smst.371. -mand, en. (æda. um-
buzman, oldn. umbo9sma9r; til Ombud 2;

j/. Embedsmand) 1) (især hos sprogrensere)

person, hvem et hverv, en fuldmagi er over-

draget; ombud (2.2). Moth.B477. VSO. MO.
Kjøbenhavns Ombudsmænd (Barfod. F.^

(1853).470: Deputerede; sa.F.IL157 : Om-
bud;. sa.F.^n.(1869).183. Mødet . . har be-
sluttende Myndighed i Sager, der af Ho-
vedbestyrelsen eller af mindst 15 Kredse
eller Ombudsmænd . . forelægges det.Dan-
marksLærerforeningsMedlemsblad.1897.127

.

om sogne-, brandfogeder olgn.: Goos.III.
172. 2) (hist.) kongelig embedsmand, der (i

middelalderen) som kongens repræsentant le-

dede den stedlige forvaltning, (især i forb.

kongens ombudsmand). Moth.B477.
VSO. MO. i hvert Herred laa en Kon-
gens Gaard, hvori Ombudsmanden sad.

JohsSteenstr.ValdemarsJordebog. (1874). 374.
naar Kongens Ombudsmand ikke vilde
tage imod Skatterne, skulde Bonden til-

byde Afgiften paa 3 Ting. OlufNiels.Skod-
borg og VandfuldHerreder.(1894).5. KrErsl.
DM.3. -møde, et. [2(2)] (især (Q) møde
af repræsentanter, delegerede (ombud). Dan-
marksLærerforeningsMedlemsblad. 1897.12 7.

Dansk Politiforbund aabnede i Dag sit

30. Ombudsmøde i Aarhus i Overværelse
af 100 Delegerede fra hele Landet. 5erZ
Tid.^lil932.M.2.sp.5.

om-bnkke, v. [13.i] vbs. -ning (s. d.).

; of. -høje; nul.br.)'
om.' Paparoeideren.(1835).154. især i perf.

{ænyd.d.s.;jf. -bøje; nw 1. br.) bukke om; bøje

part. brugt som adj.: Laderen (sætter kar-
dusen) i Mundingen med Bunden ind ad.
Sømmen ned ad, og Halsen ombukket
under Cardusen. Cit.l771.(SøkrigsA.^Ppp*').
VSO. Feilb. -bukning:, en. (1. br.) vbs.

til ombukke ; ogs. om ombukket del (af en
ting), en fold olgn. den paa Skiøderne af
Prøvefrakken anbragte Ombukning. ilfJS.

1842.14. Saaby.-' -buldre, v. [-ibul'ra]

(især poet.; l.br.) larme, buldre om (en); især
i perf. part. *Ombuldret af Alpernes Tord-
ner. Bagges.SV.55. Fosserne nar ombuld-
ret mig. FrHamm.Levn.1.322. Rørd.GK.
163. -bunde, v. [14.2] [-ibon'ø] (fagl.) for-

syne med en ny bund. trætøfler ombundes
\

OrdbS.(sjæll.). O -byde, v. [12.i] vbs. -ning
(MO. VortEj.IVl.35), jf Ombud (1). (jf.
IL byde 8.5 samt ombære ; især i perf. part.

og som vbs.) byde (mad olgn.) om. *De
Bægre bar VaJkyriar, ombød den gode
Drik. Oehl.NG.181. Da Concerten var forbi,

blev der ombudt Forfriskninger. 8a.£r.I.

129. Den oplivende Drik . . skjænket og
ombuden af den ene vakkre Datter, bragde

10 atter vort afkølede Blod i det raskeste
Omløb. Blich.(1920).XVIII.158. Tjeneren
ombød Malvoisier paa en Bakke. Bang.Mi.
118. -bygge, v. vbs. -else (i bet. 2: EFont.
Atlas.I1.115) ell. (i alm.) -ning (s. d.). {ænyd.
d. s.) 1) CP bygge (rundt) om (noget); spec:
omgive med bygninger, (især i perf. part.

brugt som adj.). Domkirken (er) tæt om-
bygget med Huse og Mure. Molb.BfS.I.
69. Et paa alle Sider ombygt Torv. 7S0.

20 (obelisken) Cleopatras Naal (blev) helt om-
hygget med et cigarform et Træskib, der
toges paa Slæb af en Damper. Bille.Italien.

IL259. S&B. jf.: at ombygge vort Land
med det forsvarligste Yærn. Moltesen. (D
Tidsskr.l906.1.172). 2) [14.2] (i det mindste
uden for perf. part. især Hi) forandre (paa
væsentlig maade) ved nybygning; opføre i

ny form ell. paa ny; bygge om. (slottet)

blef indrettet og ombygget. Slange.ChrlV.
30 124. den Gade som kaldes Raadhuus-

Stræde, og ved Ombyggelse er bleven
langt bredere og anseeligere end tilforn.

EPont. Atlas.IL 115. Efter Branden blev
Forhuset ombygt. MO. Ombygge et Skib.
Scheller.MarO. -bygning, en. vbs. til

ombygge. 1) (nu sj.) til ombygge 1; især
konkr.: bygning, der ligger (som en ring
olgn.) om noget (især om en anden bygning,
en central bygningsdel), en større Eenhed .

.

40 imellem Slottets Hoveddeel . . og alle dets
Ombygninger og Tilbygninger. Molb.Arch.
89. Muren, som Ombygningen af Fyhret
hviler paa, er omtrent 6 Fod høi.Archiv
Søvæsen.I.113. HBDhlp.IV.251. jf. (om kor-

runding): Tvende Sideskibe og en halv-
rund Chorom bygning slutte sig til Høi-
skibet og K.ors,i\øiene.n.Bruun.Gl.da.Min-
der.L(1869).140. 2) til ombygge 2. Det for-

rige Raadhuus viiste over Indgangen en
50 betydelig Opskrift, som vel havde fortient,

ved Ombygningen at igientages. EPont.
Atlas.II.115. Brz.XVI.114. de betydelige
Nybygninger og Ombygninger ved Kjø-
benhavns Slot. Beckett.R.67.

|| (1. br.) overf.

Fra J. P. Jakobsen indtil nu har der med
vort Skriftsprog været foretaget en Ræk-
ke større eller mindre Ombygninger og
Udvidelser. HarNiels.ML.195. en fuldstæn-
dig, indre Ombygning af Skolernes Un-

60 dervisning forestod i 1903. Bornh.Samlin-
ger.VII.(1912).105. -bytning, en. 1) (især

GJ; vbs. til II. ombytte, l.l) til ombytte 1.

vAph.(1759). efter forskjellige Ombytnin-
ger af Tallerkener fik Enhver, hvad han
havde hestilt. CMøll.PF.326. uegl: Døden
var hende kun en navnløs Gru, en Ombyt-
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ning af det Kjære og Tilvante for et for-

færdeligt og ubestemmeligt Noget. Tops.

11.153.
li
om udveksling af varer ved bytte-

handel (tuskhandel), fagl. (i nationaløkono-

mien) ogs. om udveksling af varer ved salg

og køb med penge som mellemled (mods. di-

rekte ombytning, se Hage.^81.122); om-
sætning, ved Ombytning af Sælskind og
andre Varer at kjøbslaae med . . de Frem-
mede. Ing.EF.IV.14. (man) havde betrag- i'o

tet den gensidige Ombytning og Tilbyt-

ning af det Frembragte som Økonomiens
hele Hemmelighed. 5mw^es.7I/.5i5. jf.:
Eftersom Arbejdsdelingen og dermed Om-
sætningen trænger igennem, udvikler Om-
bytningsvirksomheden sig til et sær-
ligt Erhverv, ila^e.* 75. 1.2) til ombytte 2.

(vi) ankom (til Orleans) ved Middagstid,
bærende under Armen hver sin lille Pakke
med et Par Skjorter, samt nogle andre 20

Smaating til Ombytning (0: til at skifte

med). PAHeib.E.65. Forbehold om Om-
bytning af Effekterne (o: obligationer) i

Tilfælde af Udtrækning el. lign. kan tages.
JurFormularbog.^120. Ombytning af Styk-
ker (0: belaante værdipapirer) sker ved
Ombytningsseddel. Lando.Bankpraksis.
(1926).134.

II
om forveksling olgn. En Om-

bytning af Aarsag og Virkning. ^ZZm. I.

208. 2) (dial.) konkr.: et forbyttet barn; 3p
bytting; skifting, de underjordiske (kunde)
tage Barnet og lægge en Skiftning eller

Ombytning i Stedet. Halleby.193. 1. -byt-
te, et. (nu sj.) vbs. til II. ombytte (1) : om-
bytning; spec: byttehandel, en Kiøbmand
(maa) kiende de Ting, med hvis Om-
bytte, Kiøb og Salg han agter at tilbringe
sin LeYetiå. KiøbmSyst.1. 7. Endnu maatte
Vahrer gives for Vahrer, og Ombytte
havde eene Steå.OGuldb.VH.1.564. Om- 40

byttet (o: af teaterrepertoiret) blev bekendt-
gjort .. sUde. Bøgh. E. 386. ved gensidigt
Ombytte hjalp (de nordiske riger) hinan-
den, hvert med sine Varer. Ottosen.Lære-
bog i Norden8Hist.^'^(1931).294. II. -bytte,
V. [14.1] vbs. -cise (Holb.Ep.III.85) ell. (i

alm.) -ning (s. d.)
, jf. I. Ombytte, {ænyd.

d. 8.; jf. -skifte, -tuske samt omkringbytte)
1) (jf. III. bytte 2 og 6.8j m. h. t. gensidigt

(udvekslings)forhold: bytte; udveksle. „Saa 50

maa vi da ombytte Liberi." . . De bytter
l^lddåQv om.Holb.VHH.III.2. under den
Prætext at hånd vilde ombytte nogle (af
mine) Ducater som icke var rigtige, fiK
hånd alle Pengene Locked fra mig. Kom
Orønneg.I.273.\\ m. h. t. (bytte)handel. Eolb.
Ep.III.85. en ordentlig Handelsplads, hvor
Vårene kunde omhyttes.Reiser.JLlI.496. \\ m.
bibet. af fejl, bedrageri olgn. : forbytte, det er
jo meget almindeligt, at smaa Børn blive 60

ombyttede og forgjorte af Nisser og Under-
jordiske. ^ei6.Poe^F/.^56. Jeg fik i Aftes
min Hat ombyttet paa Komedien. F/SO.

jj

nu næsten kun (især C3 ell.Y) m. h. t. købte varer
olgn., der ikke tilfredsstiller ihændehaveren,
men leveres tilbage imod noget andet: bytte.

Blive Skoene dem for smaae, kan de
gierne faae dem ombyttede. F/SO. MO.
julegaver ombyttes mellem jul og nyt-
aar

j 2) (jf. III. bytte 3; især O; uden
forestilling om gensidigt (udvekslings)for-
hold: lade noget komme i stedet for (aftøse)

noget andet; bytte, (ofte i forb. m. med
ell. (nu næppe br.) f or^. Skulde (en rekrut)

vorde ombyttet . . da maae den som kom-
mer i hans Sted tiene 2 Aar længere end
den afgaaende. MR.1785.16. nu næsten kun
m.h.t.ting: *Vil du, saa gaae vi (o: to

guder) ind i næste Bonde -Hytte,
| Men

forud vor Gestalt med Menneskers om-
bytte.TFess. 76. Alt vort gamle . . Huus-
geraad var . . ombyttet for et yderst smag-
fuldt Ameublement. Gylb.1.234. Borgerne
fik Skattefrihed imod at ombytte Straa-
tage med Tegltage. Both.D.I.80. || uegl., som
udtr. for valg (af noget bedre), ændrede livs-

vilkaar olgn. *Min Usselhed jeg snart nu
skal ombytte

|
Med Uøiheå. Oehl.RL.53.

*jeg er . . ei Daaren, | som ombytter
|

Sin lune . . Hytte for en stor | Forfalden
BoTg.Ing.M.129. ombytte købmandens
fredelige syssel med sørøverens blodige
geTmng.VilhThoms.Afh.1.338. CP meton.:

Ombytte Bogen med Sværdet; Scepteret
med Breviaret o. s. v.F50. MO. -bytte-
lig, adj. [(om'bydali] {'O ell. fagl.) som kan
ombyttes; som noget andet kan træde i stedet

for, aftøse, erstatte, det antagne og ikke
længer ombyttelige (drama).Bagges.Trylle-
harpensHist.(1818).III. (maaleapparat) med
ombyttelige Kolber. CFJacob.Glasteknik.Li-
steNr.55.(1932).18. -bælte, v. [-ibæl'da]

{ænyd. d. s. (bet. 1); CO, især poet.) 1) sva-

rende til I. Bælte 1, III. bælte 1-2 og 6.2:

omgjorde. || reft. *da først ombælte | Sig
Danemarks Helte. Grundtv.PS.V.239. bil-

ledl: *i Sandhed sig ombelter
|
Herrens

Aand med Kiærlighed. sa.8S.L190. Herren
har iført, han har ombeltet sig med Kraft.

P8.93.1(Lindberg). || p^rf. part. (være, staa)

ombæltet, en Mand i graa Klæder, om bæl-
tet med en Strikke. Reiser.1.147. Grundtv.
SS.V.582. David dansede af alle Kræfter
for Herrens Ansigt, og han var ombæltet
med en linned Bagel. JakKnu.In.l28.jf.:
skjøntombeltede Qvinder

.

Wilst.Il. VIL
V.139. samt: (ved verdens undergang vil men-
neskene) staae . . ombæltede, med Van-
dringsstaven i deres Haand, beredte til,

naar Basunen kalder, at fare herfra med
Frydesang. Grundtv. Vart.71. 2) svarende
til I. Bælte 8(1-2), III. bælte 3-4: omgive
(ligesom) med et bælte; danne (ligesom) et

bælte om. *Narciss og Tulipaner
|
()m-

bæltede Rabattens sorte Muld
|
Med alle

FsLrver.Oehl.F.70. *en talende Steen,
|

Med Runer ombeltet. Grundtv. Kvædl. 42.
*Luft ombelted |

Mig til hver en Kant,
og alle Ting forsvunde |

For mig. CK
Molb.Dante.I.105. \\ især m. h. t. landskab,

olgn., til dels m. tilknytning til Bælt
(jfhavomhæltet. S&B.L385). *saavidt som

XT. Rentrykt »/s 1834 81
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Folke-Jord |
Bølgerne ombeltel Grundtv.

Bjow.113. især /jarf. om bæltet brugt som
adj.: Ombæltede Siølund.FSO. Bjerget
. . er ombeltet af skjønne Kirsebærskove.
Blich.(1920),XX.191. *deii lave 0, |

Om-
beltet høit af Sund ogSø.Aarestr.SS.IV.
55. *Verden laa der |

ombæltet af Isørk-

ner,
I
nær ved sin Død. Stuck.D.50. I. -bæ-

re, V. [12.1] [-ibæ-'ra] vhs. -else (LTid.1723.
177. VSO.) ell. (alm.) -ing (s.d.). {ænyd. d. s.)

hære om, fra sted til sted. 1) (nu sj.) i

al alm. Dend stund en Mand lever, om-
bærer Hånd sit eget Legeme i Verden
paa svage heertødder. Sort.ClB.21. (sneg-

len) ombærer med sig Huuset hvor det
lyster. LTid.1738.554. uegl.: *Med Priis

ombæres min (sang) i alle Verdens Egne.
SkVid.VIII.254. 2) (især GJ; som udtr.for
en foreskreven virksomhed, et hverv olgn.

||

om ceremoniel optræden olgn. de ombaarne
Reliqmer.Holb.MTkr.204. (kongen) blev
selv dræbt hånds Hoved afhuggen og til

et Seyers Tegn af Tyrkerne ombaaren i

Grækenland og Asien. Borrebye.TF.304.
||

om indsamling, kollekt olgn. til Bedste for

(soldaterbørn) maa ombæres . . CoUectbø-
ger i Husene. MB.1787.127. Molb.BfS.I.
112.

II C;/, ombydej m.h.t.vin, madvarer
olgn. *De Trælle Miøden ombære. Oehl.

BE.125. Winth.V.122. Pigen .. var ifærd
med at ombære Glassene. Drachm.E0.383.

II (jf. ombringe 2, omdele^ m.h.t. aviser

olgn. Bladet ombæres om Aftenen. MO.
Pigen . . der ombærer Aviser. PolitiE.^^/n

1923.3. II. -bsére, v. {ænyd. glda. d. s., sv.

umbara, no. dial. umbera; fra mnt. unt-,

en(t)beren (hty. entbehren; se undvære j;

jf. uombærlig samt omvære; nu næppe br.)

undvære; give afkald paa. y50.(„obsolet'*).
ilfO.(„foræld."). talem. (no.): en Dans i

Ære kan ingen ombære. Storm.Hist.omJes-
perEansen.(1791).25. -bærer, en. [-|bæ'-

rar, -|bæ'(r)i] (nu 1. br.) især til I. ombære
2, fx. om den, der bringer bøger olgn. om til

køberne (subskribenterne): Bahb.E.III.47.
om den, der bærer en lirekasse for en lire-

kassemand: naar en af de gamle Positiv-
spillere falder fra, rykker den ældste An-
søger ind som „Ombærer" for en af de
Lirekassemænd, der paa Grund af Svag-
hed maa have en saadan.^eHTid.^Viol.9-28.
Aft.2.sp.l. -bæring:, en. [-jbæ-reix] (især
CP; vbs.til Lombære (2). vAph.(1764). Om-
bæring af Hvedebrød . . var tidligere til-

ladt. Goos.II.136.
II m. h. t. vin, madvarer

olgn., spec. (nu 1. br.) om den enkelte serve-
ring (anretning) ell. (konkr.) om den enkelte
ret ell. et sæt af retter, der bæres om (ad gan-
gen); anretning (2.3). Ved næste Ombæring
gav han sig i Kast med en Rundtenom,
bed en Snaps over. Schand.F.237. Troels
L.XI.86(se u. Anretning 2.3j. NicH.olm.LA.
151.

II
m. h. t. postsager olgn. Ombærings-

tiden har man . . tænkt sig saaledes: I den
indre By: første Ombæring . . KI.7V2 (osv.).

Dannebrog. Vi 1899. 1. sp. 5. Pol. ^'1x^1906. 1.

-bæve, V. [-ibæ'va] (sj., poet.) omgive hæ-
vende. *Guddomsglorien ombæver

|
Evig-

hedens Underværker (o: guldhornene). Oehl.

L.I.27. •Oldtidens Luft ombæver | Ham
der med høie Gys. sa.Saml.Digte.I.(1823).
174. -boje, V. [13.i] [-,b(ni'9] vhs. -ning
(s. d.). {ænyd. d. s.; jf. -bukke) bøje noget,

saaledes at (en del af) det danner en bue
ell. en vinkel (i forhold til den øvrige del),

10 især en skarp vinkel, saa at dets to dele (næ-
sten) ligger op ad hinanden, (skikkelsen) støt-

ter begge Hænder med Yderfladerne mod
Hofterne, idet Haandleddet ombøjes.Jian-
ge.II.80. Papiret bøjes om, saa at det
skrevne bliver skjult, og det gives til

Sidemanden, der ligeledes ombøjer sin
Seddel og giver den til sin Sidemand.
Legeb.I.b.49. Naar man personligt afle-

verer Visitkort, bør hele den højre Side
20 af Kortet omhø\es. EGad.TT.125.

||
(l.br.)

overf. (jf. ni. bøje 2.3J ; omforme. En Geistlig,

der havde Anlæg til Musik, ombøiede (me-
lodierne) saaledes, at de passede til nogle
af vore katholske Vsd\va.er. Hauch.VII.136.

II
især i part. omhø\et brugt som adj. Det

ombøiede Blad. F/SO. J^/O. Hans Majestæt
sprængte frem i blaa Kjole med . . høj-
rødt forede, ombøjede ^^\øder. Schand.IF.
25. (han) lagde Bogen ombøjet ned i

30 Skødet. TomKrist.H.28. Vinduet fastgjort
. . med 2 ombøjede Søm. PolitiE.ynl923.5.
ombøjet flip, manchet, dobbelt flip (se

Flip sp.ll95^), manchet, disse (velklædte eng-
lændere) med . . ombøiede Flipper og Hat-
ten nedad 'Nakken. Drachm.KK.l 7. (mam-
sellen) var i sort Kjole med hvide, ombøjede
Msinchetter. Pont.S.24. de „ombøjede Man-
schetter" . . regnedes for at være det
allerfineste for Butikkernes „Diskesprin-

40 gere". CarlCChristensen.FraVoldenesKøben-
havn.(1924).43. ombøjet dragt, (vet.)

dragt (5), hvis vægge gaar ned paa hovens
underflade. ^ Grunth.Besl.131. Sal.XVI.682.
CP -bojelig;, adj. [(om'bcoi'gli] som kan
ombøjes. Damedragt . . Jaketten højhalset
med ombøjelig høj Krave. PolitiE.Kosterbl.

^^/iQl923.1.sp.l. Polyphon . . ombøjelig To-
nearm. smst.^*/il924.2.sp.l. -bøjning, en.
[-|b(ni'nei|] vhs. til ombøje; ogs. konkr., om

50 det sted, hvor noget er bøjet om, ell. om den
ombøjede del af noget. Vihorg&Neerg.HB.89.
philosophiske Skrifter, hvori hun . . ved
Ombøininger af Bladene . . vidste at frem-
hæve hvert Sted, der kunde give hans
Tanker den . . forønskede Retning. Hauch.
IV.247. VSO. MO. pergamentomslaget
(om bogen) er knækket i ombøjningen

j

ombøjningen er næsten afreven I -boltre,
V. [-ibøl'qa] ('CP, især poet.) omgive (lige-

60 som) med bølger.
\\

(svarende til I. Bølge 1,

H. bølge 1.1) i egl. bet. *Dans omsqvulpte
Dal (og) Broderen Anguls ombølgede Lun-
de (o: Danmark og Holsten). Bagges.V.174.

II
især uegl., svarende til I. Bølge 2, H. bølge

1.2. *En Hals, hvis Lilier ombølges af | To
mørkebrune hokker. Bagges. 1.23. *I)rik
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den frie Luft, som dig ombølger. J5/tc/i.

(1920).VI.5. tætte Virakskyer ombølgede
Alteret Bille. Italien. 1.214. disse Kvinde-
sæt, som himmelhøje Kræmmerhuse om-
bølgede med Flor. TroelaL.IV.lO. En Art
af Jubilæer forekommer noget ubeføjede.
Det er, naar en Mand tiltræder en For-
retning, der er 23 Aar gammel, og da 2

TO Aar derefter ombølges af Virak. EGad.TT.
' 137.

II
om lyd. *Tropperne med Hurra drog

|

i
Tilbage fra Revnen . . |

Og Jubel dem om-
[

bølger. Holst.IV.137. *Hvad — drømmer
! jeg? Ombølger mig Musik — ? Drachm.

DD.86.
II
om (flimrende) lys olgn. *SeeI

(Jesus) staaer, ombølget rundt af Straa-
ler,

I
Høit paa Stenen over Flodens Bugt.

! CKMolh.SD.22. jf.: Madame de Sévigné
. . stod lysombølget. Schand.IF.177.
-bortle9 V. børtle (en rand om) et

siykke blik olgn. TeknMarO. f -cirkel,
en. Co.^s. -cirk, en (Moth.S207) ell. et ( VSO.)).
{ænyd. d. s. (Kalk.V.767); jf.ænht. umzirk)
omkreds, udi sin største Omcircel er (jor-

den) 5400 Mille. LTid.1726.799. -cirkle,
V. (f -cirke. Moth.S207). (ænyd. d. s. (Kalk.
III.312. V.767); jf. ty. umz[rke(l)n; nu I br.,

især arkais. ell. spøg.) 1 ) (jf. cirkle 1) bevæge
sig i, besh'ive en cirkel, ring, kreds om no-
get; omkredse. *Saa kurrer ynksom Fugl,
omcirklende sin Msige. PHFrim.(SkVid.
XII.22). Lund.(Rahh.LB.II.248). jf.: *Gid
et langvarigt Blod omsirkle hendes Siæl.
Falst.0vid.121. \\ spec. m. h. t. et himmellege-
mes bevægelse, naar (jorden) har tumlet sig
12 Gange om Soeleu, har (Jupiter) først

een Gang omzirklet åen.Éilsch.PhilBrev.
368. Heib.Poet.lII.133. Som om han (o:

Olaf Poulsen som løjtnant von Buddinge)
var slaaet ud af sin Bane ved den pludse-
lige Tilsynekomst af en Komet, omcirk-
ler han den ene Halvdel af Teatret med
en uhyre Ellipse. VilhAnd.FM.l 95. 2) (jf.
cirkle 2) tegne en cirkel ell. kreds om noget.

alle de Lande, som i gamle Dage havde
hørt til Kongeriget . . vare indstregede
og omcirklede med Rødkridt. Hauch.L118.

II
især uegl. : danne (ligge, staa som) en cir-

kel, en ring, en kreds om noget; omgive med
en cirkel, ring, kreds; omgive (kredsformigt);
omringe; omslutte. *Skummer I Sorøe om-
cirklende Søer\Wadsk.l33. den unge (pi-

ges) Hals, Arme og Haandledde vare om-
cirklede af Diamantsmykker. Bagger.1.234.
Landmasserne ..omcirkler det nordlige Po-
Isirhsiv. Naturen8V.1914.303. Hele Brandste-
det blev efterhaanden omcirklet af Sprøj-
ter. 57.«%/ 95^.5. -danne, v. [14.2] [-,da-

n'a] vbs. -else, -en (s. d.). {ænyd. d. s.; jf.
danne om u. danne 4.2; l.br. i talespr., i

det mindste uden for perf. part. (jf. Feilb.))

danne paa en væsentlig anden (især bedre)

maade; give en væsentlig anden beskaffen-
hed; nu næsten kun: ved menneskelig virk-

somhed ell. ved en af naturen fremkaldt
udvikling faa noget til at fremtræde i en
væsentlig anden (ydre) form; omforme; om-

skabe; reformere, hele Skabningen blev i

sit eiendommelige Væsen atter omdannet
paany (o : der skete undere i naturen). Visd.

19.6. Fiske-Skalle . . omdannede til Flinte-
^teene. LTid.1744.452. *den Jord som hun
omdanner |

Til Himmel i din krm.Bag-
ges.S V.260. *Af Dyr til Mennesker omdan-
ned af en Skræder('3; ved skrædderkunst).
smst.76. en Bestræbelse, der hverken er

10 tilbagevigende eller oprørsk, men om-
dannende (Brandes.E.226: reformatorisk^.
Brandes.IV.190. ved Hærdning (kan man)
omdanne flydende Fedtstoffer til faste.

NaturensV.1922.108. Blækhus, omdannet
(o : fremstillet af en) Granat. PolitiE.Koster-
bW2l924.2.sp.2.

||
(nu 1. br.) m. h. t. et men-

neskes karakter olgn. Ofte har langvarig
Modgang omdannet slette Fyrster. 7o^e-
lius.Lovt.30. VSO. -dannelse ell. (sjæld-

20 nere) -dannen, en. [-idan'alsa, -|dan'(8)n]

vbs. til omdanne; ogs. (konkr.) om det saa-
ledes fremkomne resultat. Eilsch.Term.44.
under alle disse fortsatte Dannelser og
Omdannelser af Jorden dannes og om-
dannes naturligviis ogsaa de Legemer,
hvoraf den er sammensat. Ørst.I.12. Dyret
udvikler sig af Ægget . . idet det gjennem-
gaaer en Række af Omdannelser. ProscA.

DyrerigetsNaturhist.i 1851).xxx v. Omdan-
30 nelse af Naturalydelse til Pengeydelse.

Lassen.AO.^966. ordet frontspids er en om-
dannelse af frontispice I jf. Omdigtning:
(Hertz') „Flyttedagen" . . viser sig . . ikke
som et nyt . . Lystspil . . men som en klog
og forstandig Efter- eller Omdannen af

holbergske Arbejder. PFe7ac.J5reve.-28. Fol-
kene . . vaande sig under de store Byrder,
som denne Gjærings- og Omdannelses-
tid medfører. Monrad.PD.55. -danse, v.

40 [-idan'sa] (ænyd. d.s.) 1) (især poet.) danse
(i kreds) om (noget); omgive dansende. *Da
flette Landets Døttre Blomsterkrandse

\

Til Støtterne, og . . dem omdandse. Lund.
ED.180. *De glade Skikkelser mig let

omdandsed.Pa/M.FII..247. 2) [I2.1-2] (fD,

1. br.) danse rundt (i kreds, ud og ind). vAph.
(1764). II

især i præs. part. anv. som adj.

(ell. substantivisk). Huset rystede ved de
Omdansendes Trin.FiSO. de omdansende

50 par
i
-debattere 9 v. [6.2] (især CPj de-

battere (2), disputere om; debattere (1); om-
disputere, alle Dagens brændende lokale
Spørgsmaal .. omdebatteredes.PoZ.^Vi2i50P.
7.sp.5.

II
især i perf. part. brugt som adj. et

meget omdebatteret Spørgsmaal. SÆjB. den
omdebatterede Sag. sms^. -dele9 v. [-|de-*-

l8] vbs. -ing (MO.). (glda. d. s. (bet. 2); jf.
omfordele) 1) [12.1-2] (især CPj fordele, jf.
I. fordele 3: (mælkens) ostige Deel . . tiener

60 til . . at holde det oljede eller smørrede
omdeelt, svevende, og svømmende i den
vandige Yæåske.vAph.Chym. 11.476. \\ nu
kun: give af noget til flere; give hver sin del;

fordele (LI); dele ud; dele om; dels m. h.t.

aviser, postsager olgn., der bringes rundt:

ombringe; ombære, (hun) levede af at gaa

31'
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og sælge paa Gaden, omdele Aviser, og
hvad der ellers kunde iorefalde. AndNx.
DB.3S. Den Post, som paa Grund af Strej-

ken ikke blev omdelt i Gaar, omdeles i

Dag. Dannehrog?^lbl899.2.sp.8. Brevkassen
. . tømmes V4 Time før hver Brevomde-
ling. ^mfe.i95i. li. ^^97. hertil Omde-
lings-distrikt (Hage.^985), -tiå ofi. dels

om fordeling (af hvad der ved en vis lejlig-

hed er hrug for) blandt de tilstedeværende.

*iskienkende hver, omdeelte de Bægre til

alle. Bagges.NhlD.110. især m.h.t. lejligheds-

sange: Der omdeltes trykte Sange, forfat-

tede i Anledning af Festen. Goldschm.VI.
142. *Tør jeg bede Dem synge den om-
delte Sang! Bergs.SandhedensMænd.(1894).
13. 2) [14.2] (fagl. ell. GJ^ dele paa ny (paa
en anden maade). Saalænge indpakkede
Varer henligge paa Transitoplag, maae
ingen Ompakning eller Omdeling dermed
foretages. Forordn.'hl797.§61. Hage.*809.

\\

(især emh., landbr.) foretage en ny (ændret)
inddeling ell. afgrænsning m. h. t. et sted-

ligt omraade. De i Danmark nuværende
24 Amtmandskaber, foruden Bornholm,
skal efter Haanden . . omdeles til 17 Am-
ter. PZ.'Ve i 794. Omdeling af Valgkrese.
Hørup. III. 357. spec. (især som vhs.) om
deling af fæstebondejorder, hvorved der til-

sigtes en omlægning inden for vedk. gods;

nu ogs. om alm. udstykning af bondejorder,

der henhører under et gods. Retten til at

omdele Jorder var . . tidligere langt min-
dre begrænset end Retten til at udstykke
3oTåer.MøllH.IV.497. SaVXVIII.488.

\\

(nu næppe br.) m. h. t. grænse : omlægge, i

Fremtiden, naar Grændserne i Landene
. . blive omdeelte. LTid.1744.382. -deler,
en. [-|de'lar] især til omdele 1

|| (1. br.) om
person, der omdeler noget (reklameplakater
olgn.). Ejemmet.l913.245.sp.3.

||
(telegr.)

især i forb. den mekaniske omdeler,
om en lille, ved elektricitet dreven vogn, der
løber paa skinner (under loftet) og bringer
telegrammer fra afdeling til afdeling, den
mekaniske Omdeler (ramler) af Sted, ka-
stende sine Bundter af Telegrammer ned
. . til TelegTSifisteTiie. HenrikJespersen. I
8tatensTjeneste.(1919).5. -di^te, v. [14.2]

vhs. -else, -ning (s. d.). omdanne ved ell.

i digtning.
\\ (jf. I. digte 2) i egl. bet. At

omdigte et Eventyr. JfO. VVed.BB.352.
jf.: (digteren) vil omdigte Historien og
forvanske det Factiske. Molh.BlS.2Saml.
11.201. (hellenernes) Magt til at omdig-
te Naturkræfterne i Personligheder. Gold-
schm.BlS.IV.264.

|| (if. I. digte S) uegl:
omdanne, omforme ved (ufrivUlig) fantasi-
virksomhed, erindringsforskydning olgn. han
havde omdigtet hende . . det Billede, han
bar i sin Sjæl . . var (ikke) Portræt. Gold-
schm.IV.2. Tops.II.540. -dig^telse ell. (i

alm.) -digtning^, en. vhs. til omdigte;
ogs. (konkr.) om det sadledes fremkomne
resultat. Oversættelsen (maa) vorde en
begeistretOmdigtning.OeA^Ttecfe.Z. ri. (dig-

tet) spinder . . reelle Oplevelser og halv-
reelle Omdigteiser . . s^^mmen.VVed.(Dag
Nyh.^V3l913.1.sp.l). \\ uegl. (lokkes) ind
i halvt uvilkaarlige Omdigteiser og Til-

læmpelser. t7PJac./J.55. (portrættet) er en
meget fri, lidet lignende og ret indholds-
løs Omdigtning af Forbilledet. ThAMUller.
Holbergportrætter.(1918).88. 03 -dispata-
bel, adj. ^^7--disputerlig^ som kan omdispu-

10 ieres; omtvistelig; tvivlsom. Det kgl.Sundheds-
kollegiuml901-1907.(1907).35. Kamma Rah-
beks øvrige menneskelige Værdi er for
Dr. S. højst omdisputabel. Beumert.ER.25.

jf.: Publikum venter . . de hurtige og
uomdisputable Knock-out-Afgørelser
og Kampe med Tju og Bang. DagNyh}^!^
1922.7.sp.5. -disputere, {;. [6.2] (jf.-åe-
battere; især (D) disputere, strides (i ord),

tvistes om. Summen blef saa længe om-
20 disputeret, indtil at Hollænderne hevH-

geåe (den). Slange.ChrlV.1434. || nu næsten
kun i forb. som (ikke) kunne omdisputeres
ell. perf. part. (anv. som adj.) i forb. meget
omdisputeret olgn. Der er, min S'æl, et

Forsyn til. Det kan ikke omdisputeres.
Schand.IF.262. Om (forretningen) var saa
udmærket, kunde altid omdisputeres.
EBrand. VB. 90. Pont.LP. VIII. 257. CP

-dispaterlig, adj. (1. br.) d. s. s. -dispu-
30 tabel, han har maattet se Standsfæller af

langt mindre, ja rent omdisputerlig For-
tjeneste blive hædret fremfor sig selv.

Drachm.LK.130. sa.DG.54. -drag, et.

{ænyd. d. s.; jf. glda. godh omdrekt, godt
(omgangs)forhold, føjelighed olgn.; nu næppe
br.) vhs. til omdrage 8: udestaaende fordring
(som fradrages ved regnskabsopgørelse); re-

stance; fradrag. Moth.DlM. Ingen Udgift
maa i Regnskaberne tilføres uden behørig

40 Ordre . . langt mindre nogen Afkortning
for deres egen eller andres Fordring paa
Kongen . . ei heller noget Omdrag, som
ei i Frr. er . . tilladt. Kammer-RetsOrdnin-
gen.^V8l720.IL§7. Den Mand lever fornuf-
tig, som kand sige: . . saa meget haver jeg
bortlaanet, som jeg fører til Omdrag. Holb.
Hh.II.471. BiblLæg.VII.384. VSO.jf.:Yeå
Udgangen af Aaret 1825 beløb Indtæg-
terne, med Fradrag af Omdragssum-

50 m erne, sig til 82,450 Rbdlr. BiblLæg.VII.
382. -drage, v. [-idra'qa] vbs.jf. Omdrag.
{ænyd. d. s.) 1) (nu næppe br.) især i perf.
part, dels til III. drage 9: omgive med en
(dragen) linie; trække (drage) en linie om.
enhver Bladside (var) omdragetmed guul-
blaae og Guld -grønne Linier. LTid.1737.
743. dels til III. drage 2.i og 8: overtrække,

dække, beklæde et værelses vægge med klæde

olgn.; drage. *Jeg ved et evigt Himmerig,
|

60 Som ej med Guld det røde
j
Omdraget

er saa prydelig. SalmHj.612.1. (i) Sørge-
Huuset (blev de) opviisede i en med
sort omdragen Sahl. PBMylius.CortAdeler.
(1740).62. 2) [12] drage rundt. 2.})(8j.)til

III. drage 2.i : trække, svinge, slynge rundt.

Hercules . . snurrede ham omkring, som
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en slyngeslaaere med sin slynge omdrager
en Steen, som hånd agter at kyle fra sig.

Dumetius.ni.65c. 2.2) til III. drage 13.i:

drage, rejse om(kring). *Tænk om han
havde fordum med

|
Apostlerne omdra-

setFalsL83. CKMolb.Dante.L83. || især

(nu ^) i præs. part. anv. som adj. Omdra-

gende Taskenspillere. 750. MO. S&B. 3)

{muligvis ved videreudvikling af bet. 2; jf.

Omdrejerne i Orden (o: hos en kvie). Fleu-
ron.KO.95. \\ hertil Omdrejer-grube ( Viborg
&Neerg. HB. 24. HKrabbe. HestensAnatomi.
(1885).49), -kam (Viborg&Neerg.HB.2é),
-udvækst (LandmB.II.16).
Om-drejning:, en. [-idrai'neii] (især

fagl. ell. CO j vbs. til omdreje (ell. dreje om^.
1) til omdreje 1, spec. (jf. bet. 2.i) om et

legemes (fortsatte) bevægelse om sin egen akse.

ænyd" omdrage (taalmodige) med en, med lo (solstraalerne) meddeele en Part af deres
menneskens synder olgn.; sml. ogs. III. dra
ge 7 og fordrage 2 og S samt Omdrag) f
m. særlig overf. anv. 3.1) optræde overbæ-
rende, eftergivende, fordragelig; bære over

(med). Hvor Kirkerne forarmede ere, eller

mindre tilforn givet have end fornævnte
sex Orts Daler (som provstepenge), der skal

og herefter med dem omdragis. i)X.<2—
22—52. 3.2) m. h. t. regnskabspost: opføre

Omdreyning til den Deel af Luften, som
er nest ved Jorden. LTid.1734.781. Skibet
(bævede) under Skruens Omdrejning. Gold-

schm.VII.528. TeknMarO. Ved (jordens)

Omdrejning (om sin akse) forklares den
tilsyneladende Omdrejning af Fiksstjerne-
himmelen . . fra Øst til Vest. SaUXIlI.177.
2) til omdreje (1 og) 2. 2.1 ) i egl. bet.;

spec: bevægelse gennem cirklens 360^ (til-

som („føre til") omdrag; fradrage. Denne 20 bage til udgangsstillingen; hel omdrejning).
Indtægt bør siden under Udgiften om-
drages. FSO. -dreje, v. [-idrai'a] vbs.-mng
(s. d.) ell. (nu sj.) -else (Eilsch.Font.200.
Buge.FT.315. Prahl.ST.IL31). (ænyd. d. s.;

især G), uden for (adjektivisk brugt) part.

(og vbs.) nu 1. br) dreje om. 1) [12(i)] m. h. t.

fortsat cirkelbevægelse, rotation. 1.1) trans.

Uhrverkerne . . maae, saa længe de skal
gaae, ov[idTe\QS.LTid.l734.702. i det store

en lempelig horizontal Omdreining (af en
astronomisk kikkert kan foretages uden) uvil-

kaarlig Forandring i den verticale Stilling.

Heib.Pros.IX.138. Kommandoerne . . for

Maskinens Gang (angiver) det Antal Om-
drejninger, hvormed der skal gaas.J5ar-

denfi.Søm.L233. 2.2) (jf. dreje 3.2; sted, hvor

en vej tager en anden retning, bøjer af (især

m. c. BO'*), ved en Omdreining af Skov-
Øde omdreier (solen) saa mange Verdener. 30 veien, som Svend gik hen af, hørte han
Suhm.IL221. 1.2) intr. ell. re/l. Disse smaa
Particler af Luften . . maa omdreye sig.

LTid.1734.78L *Blev denne Jord af Dage
mæt . .

I
Og kom der Noget den iveien

|

For dens bestandige Omdreien? PaZM.
TreD.344. Omdrejende Fyr.Scheller.MarO.

2) [13.i] m. h. t. bevægelse inden for ell. helt

igennem en cirkels 360°. 2.1) trans. Hans
Mund . . blev omdreyet, hans Hoved skiel- ^ . „ ^ , „
vede.Holb.Kh.846. *Tiurer bryste sig paa 40 -punkt, -retning, -tid ofl., spec. (jf. Hastig-

Stemmer.Etlar. GH.II.l 75. Schand.BS.127.

3) (1. br.) til omdreje 3. det, Voltaire med
en vittig omdrejning udtrykte sådan, at

forsynet viseligen har sørget for, at de
store floder altid strømmer forbi de store

byer. EdvLehm.(GadsMag.1921.527). Om-
drejning^s-, i ssgr. af Omdrejning, især

(fagl., spec. 0) til bet. 1 og 2.i; sadledes

ogs. Omdrejnings -hastighed, -hurtighed.

Skovens høie Toppe, |
Omdreie trinde

Hals, velkomne Sol at see. Rein.(Rahb.LB.
1.213). Et Øieblik efter blev en Nøgle
omdreiet i Laasen. Hauch.II.203. i de vel-
indrettede Huse (har man vand) blot man
omdreier Hanen. Kierk.XII.302. (berideren

kommanderer:) Albuerne fast til Kroppen
. . Laaret lidt mere omdreiet. Ojel.U.l.
(vet.) jf. Omdreier: Omdreiende (laarmusk-

heds-maaler, -viser^ betegnelser for appa-
rater til maaling ell. angivelse af omdrej-
ningshastigheden ell. -tallet som Omdrej-
nings-maaler, -tælleapparat, -tæUer, -viser.

-akse, en. et omdrejningslegemes akse.

S&B. -flade, en. (mat.) flade, der beskri-

ves af en kurve ved drejning om en akse.

SaVXVin.488. -kegrle, en. (mat.) d.s.s.

ret (cirkulær) kegle (se I. Kegle 1^. Sal''

ler hos hesten).Viborg&Neerg.HB.35. 2.2) intr. 50 Xni.742. -legeme, et. (mat.) et legeme,

Omdrejende Storm. Scheller.MarO. 3) (jf.

dreje 1.3 samt omdrive l.i slutn.) overf.:

forandre (en ytring) til noget afvigende ell.

modsat; fordreje; vende om (paa). at om-
dreye off forvende Ordenes rette Meening.
Holb.NF.L134. At omdreie eens Ord. 750.
L.631. jf.: Omdreyen . . i Logica (o: ved
omstilling af subjekt og prædikat). vAph.
(1759). W -drejelig, adj. [(om'drai'ali]

(1. br.) til omdreje (2.i): som kan (er ind-
rettet til at) drejes om; drejelig, den høje om-
drejelige Brøndstang.Aafey.J5.57. -drejer,
en. [-idrai'ar] spec. (jf. omdreje 2.i slutn.;

vet.): drejemuskel i laaret (hos et dyr, især
en hest). Viborg&Neerg.E.B.24. en stærk og
lige Ryg, et fladt og regelmæssigt Kryds,

der begrænses af en omdrejningsflade. Sal.^

XVIIL488. -pistol, en. (den nu alm.)

pistol, der er forsynet med en cylinderformet,

flerrummet patronbeholder (jf. -tromlej, som
automatisk drejer sig for hvert skud og brin-

ger en ny patron i stilling; revolver. OpfB}
y111.562 . Skyderegl.159. -tal, et. antal af
omdrejninger, som udføres (af e7i roterende

maskindel olgn.) i en vis tidsenhed. Motor-
60 kør.33. -telegraf, en. ^ (maskin)tele-

graf, hvorved ordre gives om den fart (om-
drejningshastiglied), hvormed der skal sejles.

Scheller.MarO. -tromle, en. patronbehol-

der i en omdrejningspistol. PolitiE.Kosterbl.

^yiol925.3.8p.2.

Om-drev, et. (efter ty. umtrieb; .;/.
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IV. om 10.1 og 12 samt Om -drift, -drive

(2.1 slutn.); nu næppe br.) 1) (forst.) d.s.s.

-drift. Skovdyrkn.(1865).7. 2) især i flt, om
bestræbelser for at skabe en (partipolitisk) op-

position, opagitere en (folke)stemning (imod

de styrende); (politisk, demagogisk) agitation;

i forb. som demagogiske, politiske
om drev. Bahb.E.lII.124. De politiske

Omdrev (i Tyskland) mishagede (Steffens).

0rst.yiII.112. det demagogiske Omdrev
i .. Præstø Amt. Lehm.(HistTidsskr.9R.
11.174). SvGrundtv.(GadsMag.l931.317).
-drift , en. [lO.i og 12.i] (jf. ty. umtrieb,
se -drev; jf. Omløb 4; især landbr., forst.)

drift (1.7), hvorved man (ved ager- ell. skov-

brug) lader afgrøden veksle i regelmæssige
perioder; vekseldrift; skiftedrift; spec. om det

tidsrum, i hvilket man gennemløber alle vek-

seldriftens perioder (sædskifter) ell. (i skov-

bruget) lader alle driftsklassens afdelinger
komme een gang til foryngelse. CVaupell.S.
100. Otte-Marks-Drift . . maa vistnok an-
ses for mere tidssvarende end en kortere
Omårift. LandmB.III.311. jf.: Træartens
Omdriftsalder . . er den Alder, ved
hvilken Træarten eller Bevoksningen af

en given Træart anses for at have naaet
Kulminationspunktet for sin Ydeevne.
Landbo.IV.247. || m. h. t. østersavl, for-

søge, om man kunde anvende visse Ban-
ker til en hurtigere Omdrift af unge Østers.
AarbThisted.1927.244. f -drikke, v. [lO.i

og 12.1] vbs. -ning (Moth.Dl34. VSO.). {jf.
ty. umtrinken) drikke (ud) hele kredsen (sel-

skabet) rundt; ipass. (især perf. part): Den
Skaal maa omdrikkes o: tømmes rundt.
VSO. Den store Pokal blev flere Gange
omdrukket. smsL CO -drive, v. [-idri'va]

vbs. (sj.) -ning (VSO.), jf. Omdrev, Omdrift.

{ænyd. d. s.) 1) [12.i] m. h. t. roterende be-

vægelse (bevægelse om tingens egen akse ell.

i kreds olgn.). 1.1) (l.br.) trans.: faa til at

dreje rundt. *en Top, som med en Svøbe
|

Omdrives udaf Børn. Holb. Paars. 85. en
Bæk .. kand omdrive Vand-Hiulet. XTirf.

1736.186. Møllevingerne omdrives af Vin-
den.TSO. MO.

II t overf.: d. s. s. omdreje 3.

•hvad i Kongens Navn, saaledes var be-
skreven

I
Det bleev ej lættelig forandret

og omdreven. Kyhn.PE.64. 1.2) f intr.: løbe

rundt. *Lad Tidens Hjul omdrive, |
Lad

vexles Dag og Nat. Kingo.448. en Vortex
eller Hvirvel, hvilken . . kaldes Malt-
qværnen, fordi den . . viser en om dri-
vende eller maalende Strøm. EPont.Ailas.
111.210. 2) [12.2] m. h. t. uregelmæssig be-

vægelse (hid og did). 2.1) (1. br.) trans.

:

drive (af sted) hid og did; omtumle, vand-
løse Skyer, som omdrives (1907: drives
forbij af Veiret. Juda8.12. ligesom Bølgen
omdriver Skibet, saa vankede hans Sind
imellem Ven og Brødre. Suhm.(SkVid.XII.
146). II overf. Lader Eder ikke omdrive
(1907: lede vild^ af de mangehaande og
fremmede Lærdomme. Hebr.13.9. *Styr mit
onde Sind,

|
Som af Verdens Vind

| Lader

sig saa let omdrive. -Brors.^P. Rein.213.
2.2) bevæge sig hid og did, paa uregelmæssig,
flakkende maade (nu næsten kun i præs. part.
brugt som adj.). || til drive 10(i): omtumles
(i luft ell. paa vand); flyve ell. flyde om.
Ro8e.Ovid.II.74. *I Atmosphærens Rum en
luttret Ild omdrev. EColb.(Rahb.LB.I.200).
et Uvejr (med) omdrivende Skyer. Schand.
TF.II.400. omdrivende vraggods olgn.

\

10
II (jf. Omdriver^ til drive ll.i: flakke, strejfe

(især: ørkesløs) om. *(folk) i Ledighed paa
Gaderne omdriver.PraR/Sr.i7J.7. som vbs.:

MO. D&H. jf. drive 3.1 : Indvaanerne (er)

Hyrder, som her og der med deris Fæ om-
drive, hvor de kunde finde bestGræs.P^M^.
DP.872. -driver, en. [-,dri.'v8r] (1. br.)

spec. til omdrive 2.2 slutn.: omdrivende, om-
strejfende, ørkesløs person. To 26-aarige Om-
drivere . . var sat under Tiltale for Vold.

20 DagNyh.^yil929.4.sp.4. -dufte, v. vbs. (nu
næppe br.) -ning (VSO.). (jf. -dunste; ©,
især poet.) brede duft, især vellugt, om.
*hvor som Du (o: Christus) færdes, i Kvæld
og Gry,

I

Dig altid omdufter en Virak-Sky.
Grundtv.SS.I.lOl. Hvo er hun, der kom-
mer op fra Ørken . . om duftet (Chr.VI:
røget med røg) af Myrrha og Virak, af

allehaande vellugtende Sager?B^øjis.5.6'.

(jagthundens) Lugtesans (sporede) Ager-
30 hønen trods den stærke Stank, som om-

duftede den i dens Le\e. NaturensV.1916.
292. jf.: *Agamemnon (laa)

\
Hvilende

trygt i sit Telt, omduftet af Slummerens
Ymger.Bagges.NblD.1.83. -dnnste, v.

[-|don'sda] (jf. Dunst 1.2, dunste 2; sj.)

brede dunst om; tidligere ogs. m.h.t. beha-
gelig lugt: omdufte. *Liflige Vellugt . . om-
dunstede dem . . de vandrede . . igjennem

|

Den afhøstede Eng og Høets bølgende
40 Skaare. iJifeer.iJ.9,5. billedl.: lad mig sidde,

naar jeg sidder hos hende, som en nik-
kende Pagode, med et tankeløst Smiil om
Læben, omdunstet af Vaas. Xier/c. FJ.5JO.
-dæmme, v. [-idæm'a] (sj.) danne (bygge
ell. ligge som) en dæmning om ; omgive med
en dæmning. Stenene, der omdæmme hele
Øen. Bagges.DV.IX.375. -debe, v. [14.2]

[-,dø?b8] vbs. -else (Eolb.DE.111.203) ell.

(nu især) -ning (MO. TroelsL.111.61). {ænyd.
50 d. s.; især ©) 1) (til døbe 2) i egl. bet.: døbe
paa ny; døbe om; gendøbe, (da) en Mariage
(skulde finde sted) mellem den Moscoviti-
ske Princesse Irene (og Chr.lV.s) Søn Grev
Waldemar . . begiærede Moscoviterne, at

han vilde lade sig omdøbe efter den Rys-
siske Kirkes Maade. Holb.DH.lL828. HN
Claus.Præsiefr.42. MO. S&B.

\\
(nu næppe

br.) m. h. t. en udøbt, som. antager kristen-

dommen, (et) Capel, i hvilcket Paven om-
60 døber Jøderne. Pflug.DP.191. En omdøbt

Jøde.VSO. 2) (jf omkalde; til døbe S.s;

give et nyt navn. *af Jens Larsen man Ac-
tæon dig omdøber (nu: fra J. L. omdøber
man dig til A.). Holb.Skiemt.E3v. Ulkegade
. . omdøbtes senere til Holm^ensgade. i?ete-

mert.C0.222.
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I

I. Omdemme, et ell. (sj.) en (if.:

imod ald menniskelig Omdømme. Æ»-eooe.

42. Deres Omdømme . . er rigtig. Biehl.

HaarklAO). ['(om,d6m9 ell. (1. hr.) -idom'a]

ilt. (nu næppe hr.) -r (LTid.1746.520. smst.

1762.127. Bagges.L.I.xv. Heih.Fr08.1.119.
Sibh.Log.^(1827).293). (sv. omdome, no. om-
dømme, glno. umdæmi, dom (om), afgørelse

(af), vbs. til II. omdømme ell. dømme (II.3)

om; jf. Omdømmende, Omdømning samt
Efterdømme ||

genopt. i 18. aarh. efter sv.

(og bornh.), spottet i Biehl.Haarkl.(40.56.63.

98), jf. som forsvar herimod: Vi sige at

dømme om noget, hvi da ikke Omdømme?
Det er et gammelt Ord, meget i Brug
psiiLBoTnholm.SorøSaml.I.Ml. || synes omkr.
midten af 19. aarh. at have været mindre
anv. ("„sielden." MO., „ikke meget bruge-
ligt." Levin.), nu alm. (sml. HjælpeO.), dog
især Cp (spec. hos sprogrensere) og dial.

(bornh.))

1) en tænkt ell. i ord udtrykt bedøm-
melse; vurdering; skøn; mening; dom
(1.3); tidligere alm. om bedømmelse af en
fremstillings, en afhandlings rigtighed, et

litterært arbejdes værdi olgn. (især i forb.

overlade noget til ens, læserens omdømme
olgn.); nu næsten kun om bedømmelse af
en række sammenhørende forhold (en situa-

tion(s forsk, omstændigheder), en sag, en per-
sons hele karakter, adfærd olgn.), især om
en hos en kreds af personer ell. hos almen-
heden forekommende bedømmelse af ell. me-
ning om noget (spec. en persons forhold):
alm. gældende mening; opinion. Jeg
indstiller alle disse mine Charlatanerier
til Deres Excellences naadige Omdømme.
Gram.Breve.271(aarl745). alle vel skiøn-
nende Critici eller Kunst Dommere komme
i det Omdømme overeens, at . . Hr. Hol-
berg i mange Stykker gaar Plutarcbum
oveT.LTid.1745.466. med Skarpsindigbed
og Beskedentlighed afsiger (forf.) sit Om-
dømme, smst. 1747.258. Slange.Chrl V. 991.

(en) Vanskelighed, som man efter mit
Omdømme bør være opmærksom ved.
Kraft.(KSelskSkr.YL196). EPont.Atlas.il.
bU. Havde jeg forbedret mig? det vil

jeg overlade til andres fri Omdømme. Eio.

(1914).IIL248. (i min) Dagbog . . stødte
(jeg) paa Bemærkninger og Omdømmer,
som forekom mig halve, skiæve, og umod-
ne. ^a^^'es.L.I.XF. Tør jeg glæde mig over
det skaansomme Omdømme, jeg nyder?
Blich.(1920).XI.204. en Kvinde maa un-
derkaste sig det almindelige Omdømme
(Brandes. E. 145: Opinionen j. Brandes. IV.
106. (tudserne er ikke) saa klodsede, som
de i det almindelige Omdømme faar Skyld
tor. Frem.DN.555. JVJen8.LB.205. || m.
bibet. af anerkendelse: gunstig, velvillig

bedømmelse (især af en persons forhold);
anseelse; ry. den røde Uniform har i

denne Mellemtid vundet et Omdømme,
som den forhen ikke kunde gjøre For-
dring psia..PAHeib.US.501. de sieldne ædle,

der maae vinde i Kiærlighed og Om-
dømme, jo nøyere de kiendes. Rahb.(Sam8.
I.xxi). Jeg var jo en ung Mand og var
endnu øm over det kære Omdømme. Ak,
havde jeg blot dengang haft min Alder-
doms Forstand paa, hvad Reputation er
vdiTÅ\Pont.TJE.^19. jf.: det paagældende
Hus glæder sig ved det bedst tænkelige
Omdømme. Xwrfv. Den nye Oberst (har

10 længe) nydt Omdømme som en af vore
fineste Stabsofficerer. BerlTid.^yzl926.M.7.
8p.2. II

tidligere spec. (filos.) om den paa
en slutning hvilende, i en sætning udtrykte

ell. til en sætning svarende forestillingsfor-

bindelse; (logisk) dom (1.3.2). I Ord ud-
trykkes Omdømmet ved en Sætning. Sibb.

Log.^l827).250. smst.293. Logik (er) en
Disciplin . . om den rigtige Form af de
menneskelige Begreber, Omdømmer og

20 Slutninger. B:eib.Pros.I.119. jf.: Den Tale-
maade: Hun gaaer for Pige: betegner et
Omdømme, at hun passerer eller agtes,

og giver sig selv ud for det, som hun ey
saa lige er. Høysg.S.44.

2) evne til at (be)dømme (en sag osv.),

skønne; dømmekraft; (sund) fornuft;
jugement (2). Leth.(1800). med uhildet
Omdømme og ubestukken Følelse.H^
Claus.N.7. (at Borne har ladet brevene op-

30 trykke uændrede) styrker umuligt Tilliden
til hans politiske Omdømme. Undertiden
bliver Modsigelsen mellem det, som spaas,

og det, som sker . . iøjnefaldende. -Bran-

des.VI.418. han mangler sundt omdømme.
HjælpeO. at bringe sine Følelser under
Viljens og det rolige, nøgterne Omdøm-
mes Tugt. Tilsk.1902.290. jf. Begreb 4.i og
4.4: Det er en Sag, der ligger udenfor mit
Omdømme. MO. Netop fordi hun var holdt

40 borte fra Livet og Virkeligheden, mang-
lede hun Omdømme om mange Ting. Cla-

ra Bergsøe.Johanne Luise Heiberg. (1896). 73.

(det) hænder . . at det saarede Dyr gaaer
et Stykke, og saa maa i hvert enkelt Til-

fælde Jægerens Omdømme sige ham, om
han . . skal følge efter. Bogan.I.20.

II. om-deiiiine, v. [-|dora'a] vbs.-nmg
(s. d.),jf. I. Omdømme, Omdømmende. {ænyd.
d. 8.; til IV. om 6.8; nu ikke i alm. spr.)

50 dømme (II.2) om; bedømme; skønne om; vur-

dere, hverken Hertug Karl eller og Ri-
gens Raad kunde paa deres egen Haand
paabyde nogen Rigs-Dag . . uden de af

ald Verden SKulle ilde om-dømmes. S^aw^e.
ChrIV.86. de (var) ikke for andet . .

komne ved Syngespillets Opførelse uden
for at omdømme. Lrø.i 757.85. •Hun spey-
lede sig (for) at kunne best omdømme

|

Hvad Dragt stod hende hest. NKBred.
60 Metam.247. Alt dette . . bekiender, om-
dømmer og befinder jeg, som De troer,

omdømmer og befinder det. Biehl.DQJII.
122. Leth.(1800). f -demniende, et.

vbs. til II. omdømme: d. s. s. I. Omdømme
(1). Hans sammesteds hosføyede Meening
og ligesaa gunstige Omdømmende. LTio.
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1757.44. -damning:, en. (dial.) d.s. Esp.

246.
Orne, en. se I. Om.
Omega, et. [o'me-ga] {gr. o méga, det

store (lange) o (mods. 6 mikron, det lille

(korte) o);jf.Megafon (og Mikrofonj) navn
j^aa det sidste bogstav i det gr. alfabet;

især (overf.) i forb. alfa og omega, se

Alfa.

Omegn, en. ['(omiai'n] flt. (1. br.) -e,

(.//". SV. omnejd, ty. umgegend, fr. environs
samt Omland; dannet i slutn. af 18. aarh.

(først anv. af Bagges. ?), jf. Blandinger fra
Sorøe.I.(1833).93. NMPet.V2.175) nærmest-
liggende egn om et sted (især omkring en by);

omgivende egn; omgivelser, (nu næsten
kun i ent, i best. anv., ofte i gen.- ell. præp.-

forb. m. et stednavn, spec. bynavn), fra Bak-
kens Afhang . . opdager (man) den af-

vexlende Natur- og Ciutur-Herlighed, der
omgiver (Frankfurt). Heele Omegnen//bcZ-
note: Environs^ er leende. Bagges.L.Ii.lOl.
Bierget, hvorfra Sonnenstein med tvivl-

somt Blik sammenligner Dresdens og Pir-

nas Omegne, og ikke kan blive enig med
sig selv om, hvilken den skal give For-
trinet. sa.D V.XI.l 91 . Bahb.Charis.1802.82.
Byen (blev) ikke angrebet; men Omegnen
ødelagt med Ild og Sværd. MoZ6.Dfi.IJ.
323. her ere adskillige nette Piger saavel
i Byen som i OvD.egiien.Heib.Poet.VII.77.
Omegnen af (nu alm.: om(kring)j Sorø.
VSO. MO. i Nykjøbing og Omegn. Bøgh.
III.14. Sangernes Børn samledes . . fra

Omegnen (Chr.VI: den slette egn> trindt

omkring (1931: Egnen om) Jerusalem.
Neh.12.28. Byerne i Jerusalems Omegn
(1819: de omliggende Stæder). ApG.5.16
(1907). Feilb. om beboere (af omegnen):
en besynderlig Mand, som heele Omeg-
nen kiendte. Rahb.Charis.1802.87. Dernæst
kommer Omegnen, ikke blot Honoratiores,
ogsaa en og anden simplere Nabo. Bogan.
11.38.

II
spec. m. h. t. Kbh. Køkkenpige

ønskes straks til Omegnen. PoI.^Ib1930.14.

sp.l. som betegnelse for et vist telefondistrikt:

Omegnen ell. Kjøbenhavns Omegn. TelefB.
1933.1.9.

II
tidligere anv. i flt. om forsk, om-

liggende lokaliteter. Om Søndagen kunde

ieg
• . giøre en kort Udflugt til nogen af

*arises Omegne.PAHeib.E.102. de smukke
Omegne . . gjøre Byen til et livligt Op-
holdssted. TMørch.MitLevnet.II.(1831).6.

\\

(1. br.) m. h. t. andre lokaliteter end byer.

store, dybe Canaler, hvis betydelige Bred-
de og afvexlende Omegne vække Begre-
bet om en naturlig Asl. Molb.(Eahb.LB.I.
26). Prangerne holdt sig . . i den nær-
meste Omegn (o: paa markedet)f og, alt

mens de besaå andre Kreaturer, skottede
de af og til hen til Kalven. Schand.TF.
1.112. hele Mængden fra Gadarenernes
Omegn (Chr.VI: omliggende land; 1819:
Land) bad ham om, at han vilde gaa bort
fra dem. Luc.8.37(1907). \\ (nu I br.) ved
mere ubestemt stedsangivelse: egn; region.

10

Det er en af de skjønneste Eiendomme i

den hele Omegn. Hauch.IV. 40. Samme
Aar forsvandt Bojerik . . hans Fraværelse
(føltes) næsten som et bedre Vejrlig i de
Omegne hvor han plejede at færdes. JF
Jens.CT.181. Skattegraveren.1889.1.23. jf.
Omkreds: Hælere . . havde de een af

for hvertandet Sogn i en viid Omegn.
Blich.(1920).XXX.154. smst.XXV111.140.

K(l. br.) om parti af legemet (jf. Egn 3).

un (blev) hjemsøgt af . . Smerter i Hjerte-
kulen og dens Omegn til Venstre.Her/io?d^
RH.31.

II
(dagl., spøg.) overf., i forb. i om-

egnen af, om (IV. 1.5 og 9.3); omkring;
i nærheden af. Berider W. kunde vel være
i Omegnen af Fyrrerne, men hans Ansigt
saå snarest ældre ud. Gjel.R.^(1883).ll. en
Toddy, der den Gang noteredes i Omeg-
nen af 40 &re. AHenrique8.TG.88.

20 om-ekspedere, v. [14.2] (jf. -adres-

sere; jærnb., T) ekspedere (en vareforsen-

delse olgn.) i en ny transportretning (ved

omladning). Sendinger (som) omekspede-
res paa enMel\emstsition.DBS.God8regl.49.
Omelet, en. [omo'læ^?] flt. -ter. (frafr.

omelette; jf. Lagomelet; kog.) en i en pande
ell.et fad bagt æggekage (med ell.uden mel),

især anv. som frokostret ell. dessert. JBaden.
FrO. En Omelette med Hindbærgelée.Toi?«.

30 (Studenterkom.211). FrkJ.Kogeb.266. || ta-

lem. man kan ikke lave en omelet
uden at slaa æg i stykker, {lign.udtr.

m. Æggekage^ jf. Mau.11934) som udtr. for,

at man for at naa et vist resultat maa finde

sig i de hermed forbundne ubehageligheder.
Goldschm. VIII. 134. EdvLehm. ( GadsMag.
1929.242).

II
hertil bl. a. Omelet-lad (Sal.''

XVIII.488), -kniv (bred kniv, hvormed en
omelet løsnes fra panden og lægges sammen.

'O FrkJ.Kogeb.28), -skjuler /e< stykke linned

stof, ofte broderet, som tidligere ved anret-

ning svøbtes om omeletfade, buddingforme
olgn. Const.GH.140). Omelethed, en.
{spøg. omdannelse af Lethed m. tilknytning
til Omelet; jarg.) i forb. med (en vis)
omelethed, med lethed (2.2); let; nemt;
hurtigt; gesvindt. Vej saa Kaffen af . .

La'et gaa med Omelethed, Dnl Schand.
BS.197. jeg skulde da ellers med en vis

50 Ommelethed transportere Hovedet ned i

Maven paa dig, nikkede (matrosen). Wied.
LH.113.

G) Omen, et. ['o-m(8)n] flt. (1. br.) m.
lat. form omina ["o-'mi|na(-')] (Holb.DH.IL3.
379). (fra lat. omen; jf. ominøs) forvar-
sel; varsel. Licungzus satte sig derefter

paa Thronen, men med et slet mod, saa

at hånd lang Tid intet Ord kunde tale,

hvilket maa have været et Omen, at hånd
60 der ey lenge skulle sidde. Pflug.DP.521.
Naar en gammel Kone kom ham i møde
i det han vilde gaae ud, gik han strax til-

bage, forvisset om at dette var et slet Omen.
Tullin.II.305. JLange.(Brandes.XIV.453).

I]
især i forb. et godt omen olgn. Holb.

Mel.lV.lO. det er ikke et got Omen, at
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Religionen forsmaaes. Brors.(AarhHards.
IX.llO). *et vældigt Hurraraab . . |

Langs
hele Kysten rungende sig hæved (op mod
ballonen).

\
Et gunstigt Omen I Luftens Søn

uåbvød. PalM.(1909)JIL41. At jeg i Aar
har modtaget (den ny almanak) fra en
trofast . . ven, heri maa jeg have Lov at

see et godt Omen for Aarets Gang. i^rw

Heib.B.L68.
omendskant, honj. [(om(9)n'sgon'c2,

-en-, -æn'sgon'd] {ænyd. d. s.; af V. om og
endskønt (se endskønt I.2 slutn.); jf. om-
skønt samt ænyd. dersom ell. naar (end)
skønt olgn.; se FalkT.Synt.236f.265f. Mik-
kels.Ordf.540 ; 1. hr. i talespr. og dial. (jf.
Feilb.)) indrømmende konj.: a. s. s. end-
skønt 2. 1) m. konstaterende bet, m. h. t. et

faktisk forhold: (end)skønt; uagtet, om-
endskiønt (landet) ligger ved Havet, (har
det) dog hverken . . Brønde eller sødt
Vand. Fflug.DP.1153. omendskiønt de flee-

ste her udi Landet forstaar Tydsk . . for-

moder jeg dog, at de, som oprictige Pa-
trioter, ligesaa gierne læser dette Danske
Compendium. Holb.Intr.I.év. Wiwet.D.96.
Solen brænder stærkt, omendskjøndt det
er tidligt paa Dagen; vi faaer ventelig
Regn inden Aften. CKMolb.Amb.1. siden,
da (Esau) ønskede at arve Velsignelsen,
blev (han) forkastet . . omendskønt (1819:
alligevelj han begærede den med Taarer.
Hebr.l2.17(1907). 2) (nu 1. br.) m. hypote-
tisk bet., m. h. t. et tænkt forhold ell. et for-
hold, som indrømmes at (kunne) være til

stede: selv om. Egtebørn ere de, som ere
føde af Forældre, der ere egte viede med
hin anden, om end skiønt de kunde være
føde, før end Forældrene vare komne
sammen i Egteskab. i)i.5—^—5^. Hånd
saae mig icke; thi jeg var i en anden
Stue, og omendskiønt hånd hafde seet
mig, saa hafde hans Høyhed icke tilladt

ham at kiende mig. Holb.Kandst.1.6. Naar
de nederst voxne Bælge . . paa Vikkerne
(er) brune, saa bør de meyes, omend-
skiønt Vikkerne kan have Topblomster.
JPPrahl.AC.65. omendskiøndt der (1907:
om der endj ere saakaldte Guder, være
sig i Himmelen eller paa Jorden . . saa
have vi dog kun een Gud. i Cor.8.5. || i

ufuldstændig sætn. knyttet (adverbielt) til et

enkelt led: om end. (satirikerne) ere ube-
hagelige, efterdi de . . iskienke beedske,
omendskiønt sunde Draaber, (smigrerne)
ere behagelige, efterdi de . . iskienke .

.

søde, omendskiønt skadelige Drikke. Holb.
Skiemt.)(5v.

omentrent, adv. se omtrent.
em -fade, v. [14.i] [-ifa'åa] vbs.-nmg

(Saaby.''), (fagl., nu næppe br.) omtappe
(vin olgn.) fra et fad til et andet; omstikke.

Vinen maa allerførst omfades.F/SO. MO.
D&H. -fald, et. 1) [12.i] (dial.) d.s.s. -fure.

Feilb. 2) [13.i] (jf. -falde 2 samt -klapning,
-slag 2; 1. br.) det ombøjede stykke af en
krave, et overlagen olgn.; overfald, han saa ..

paa Lagenets Omfald og paa sine Hæn-
der. Rist.ED.193. jf.: Jakke af mørkegrønt
Klæde med .. Omfaldskrave af samme
K\2ede.DaaNyh.'yiil911.2.sp.2. 3) [13.8] (sj.)

vbs. til -falde 3. vAph.(1759). -falde, v.

[-ifal'e] spee. i ftg. anv.: 1) f falde om
halsen (jf. omhalse^; omfavne (2). vAph.
(1759). 2) [13.1] 07. -fald 2; faal) om tøj

olgn.: være bøjet om og falde ned (over no-
ioget); vist kun i part. omfaldende brugt
som adj. (især i forb. omfaldende krave.

jf. Omfaldskrave u. Omfald 2). TroelsL.IV.
36. (ærmekaaben) havde en mægtig om-
faldende Krave af anden Farve og Stof.

VortHj.II3.22. 3) [13.3] A/. -fald 3; højtid.,

nu sj.) falde om(kuld). *t)et sortner, det
gjalder,

|
Og Hornet omfalder

| Paa Aser-
nes Bord. Grundtv.Kvædl.45. især i perf.
part. (brugt som adj.): en anden (dal), som

20 var fuld af Træer, og hvoraf nogle vare
omfaldne. Beiser.II.393. Trøsken af de om-
faldne Træer. Etlar.SB.228. omtrent halv-
fjerde Hundrede (bavtastene) findes endnu
paa deres Plads staaende opreist eller om-
faldne. 5fo;?;iMwZZ.F0.66i.

Omfang:, et ell. f (jf. dog Feilb.) en
(Kraft. (KSelskSkr.III.230. Rahb. E.L 11.

Hauch.III.63). ['comifaix'] (efter ty. iLmfa.ngf
til umfangen, se I. omfange)

30 \)fd.s.8. Omkreds 1. Omfang . . Et
Kunst-Ord hos Malere og Billedhuggere.
Det er den yderste Omridsning, Omla-eds
eller Contour af en Figur. JBang.Snørlivets
Nytte.(1767).16. Cirkelens Omfang (Peri-
pherien) udgjør dens Form. ÆTei&.Pros.!.

231.

2) (længden af) den tænkte linie,
der kan drages omkring noget (især:

et legeme, en (mindre) masse, nul. br. (jf.
40 Omkreds 2): et omraade olgn.) og begrænser

dets udstrækning i bredden ell. tykkelsen; en
masses, et legemes udstrækning til si-

derne ell. i tykkelse (bestemt ved længden
af den omsluttende linie); tidligere ogs. om
rumfang, volumen. Moth.F19. naar Fluidum
er af en uendelig Omfang. Kraft.(KSelsk
Skr.111.230). Byen selv har netop det
Omfang, som Synet forlsingeT. Bagges.L.
11.102. Legemets Omfang eller Volumen.

50 AWHauch.(1799).18. det syge Knæes Om-
fang var 8 til 9 Tommer større, end det sun-
des. J5i&ZLcB^.XXJ7i.597. den (trøje), han
bar, havde efter Størrelsen og Omfanget
at slutte, tilhørt et voxent Menneske. S<-
lar.DV.103. hvilket Omfang, hvilket Em-
bonpoint (0: hos en dame)\ Leop.GH.8. jf.:
Kystomfanget er c. 8000 Mile. JiTa^e.
Den reneGeografi.(1833).53. \\ (1. br.) om ud-
strækning i al alm. Guilloire havde for-

60 talt det Hele til Fere med nøjagtig An-
givelse af Sengens Omfang i begge Ret-
ninger (o : paa langs og paa tværs). Schand.
IF.182.

II ofte efter præp. i; især i forb.

have, holde ell. (nu oftest) være saa og
saa meget i omfang. Atten Støtter .. af

sammenmurede Steenpiller, hvoraf de tyk-

XV. Rentrykt »/j 1954 32
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keste have tredive Skridt i Omfang. Bag-
ge8.DVJX.271. Denne (buket) mindre i

Omfang (o: end den første), men ikke i

Skjønhed, beder jeg Dem . . ikke at for-

smaae. Heib.Poet. Vl.13. Et Fad, der holder
6 Alen i Omfang. F-SO. *Mægtig Borgen
her har været, I Som en By saa stor i

Omi2iag.PalM.VI.218. Øen har en Miil i

Omfang. MO. jf. IV. have 6.5 slutn.

3) (især CP dl. fagl.) videre (uegl.) anv.

af bet. 2, m. h. t. noget ustofligt ell. abstrakt:

det at omfatte, indbefatte, rumme noget (ell.

det, som omfattes, indbefattes, rummes i no-

get); udstræktiing; rækkevidde. Uvis,
som Enhver, der begynder et Arbeide af

nogen Omfang, om, og hvorvidt det undes
mig at fortsætte det. Rahb.E.I.ii. Ordbo-
gen (maatte) erholde en Omfang, større

end nogen Ordbog hidindtil har havt.

LEft.1810.88. Valgene (af folketingsmed-
lemmer) foregaae i Valgkredse, hvis Om-
fang bestemmes ved Valgloven. Grundt.
(1849).§37. Maa jeg . . have den Ære at

udbringe en Skaal. Den skal have et vidt
Omfang. Schand.US.13. Hungerrevolterne
. . kan tage saa forfærdeligt et Omfang.
GBang.(DTidsskr.l899.292). \\ efter præp.\:
Snedkeren er een af de kunstigste Ar-
beidere i Træe, naar han forstaaer sin

Kunst i sin hele Omfang. Eallager. 126.
hvad man regner til Landskabsmaleriet i

Ordets videste OmfRng. Heib.Pros.II.286.
Kongen besætter alle Embeder i samme
Omfang som hidtil. Grundl.(1849).§22. be-
kræfte et Brev i hele dets Omfang. Ludv.

jf. i sp.36^^^-
II

(især J") en stemmes ell.

et instruments rækkevidde fra den højeste til

den dybeste tone, den (det) kan frembringe.
MusikL.(1801).177. en Stemme . . af Om-
fang fra den dybeste Bas til de meest
smeltende Brysttoner.Zier/cJ.S. Stemmens
Omfang hos det enkelte Individ er i Reg-
len ikke meget betydeligt, nemlig om-
trent 2 Oktaver. AKrogh.Fysiol.109. overf.

:

Marinellis Rolle (kan) kun ved en Mis-
forstaaelse henregnes til Hr. Frydendahls
forresten meg^et store Omfang. Heib.Pro8.
VII.140.

II
(især filos.) summen af de an-

skuelser, for hvilke et (logisk) begreb gælder
(mods. Indhold 2.2;. Sibb.Log.^(1827).44(se
u. Omfatning 3;. Høffd.Logik.n3.15.

4) d. s. s. Omkreds 4. 4.1) i egl. bet. Man
maa lade Vædsken løbe ud over Pladens
hele Omfang. AfO. || nu især (med.) om
kredsformigt parti uden om saar, svulst olgn.
Betragter man Huden paa hele Omfangen
af den carierede Deel, saa findes den
tør. BiblLæg.1818. 9. (en) lidt vædskende
Skorpe, omtrent af en Marks Størrelse,
med rødt Omfang.SEngelsted.KliniskeMedd.
(1864).12. Langsomt, i Løbet af flere Maa-
neder eller Aar, kommer der i Omfanget
(o: af den oprindelige svulst) nye Knuder.
Basch.HudensSygdomme.(1905).489. 4.2) (jf.
bet. 3; sj.) i uegl. anv.: omraade. Hvad det
maa være for en Tænker at opdage en

ny Kategori, det var det for mig at gjøre
en Opdagelse i det erotiske Omfang. Kierk.
111.225. det ligger udenfor denne hele
Undersøgelses Omfang. smst.lV. 318. jf.:
En saadan Person vil . . med en tysk Fri-
postighed give Undervisning i det hele
Omfang af Stats -Videnskaberne.PAHet6.
VS.211.

1. 1 oiii-faiig:e, V. (glda. d. s.; efter mnt.
10 ummevangen (holl. omvangen^, hty. um-
fangen (jf. Omfang)) omgive; omslutte; om-
ringe. Moth.F19.

II
uegl. *derfor . . skal

Undergangen
1
1 denne Nat omfange plud-

selig I Den uberedte . . Synder. Mynst.
(SkandLittSkr.XX.342). II. f -fange, v.

(efter ty. empfangen; jf. om- 8) modtage,
(hertug Ulrich blev) med største Glæde og
Fornøyelse . . af Kong Jacob og Dron-
ning Anna omfanget. Slange.ChrIV.138.

20 Omfangs-, i ssgr. ['(omfai|,s-] til Om-
fang, -form, en. [1] (^, sj.). disse for-

skjellige Feltværkers Forsvarsyden efter

deres OmfangsfoTm.MilConv.VIl.413. -li-

nie, en. [1] (jf. Omkredslinie; sj.). en
Triangel, hvoraf de tvende Omfangslinier
udgiøre næsten en halv Miil. C VHertel.

AarhuusDom-Eirke.I.(1809).6. -logik, en.

[8] (filos.) logik, grundet paa begrebernes om-
fang (mods.lndholdslogik). D&H. JørgJør-

30 gensen.Filos.Forelæsninger.(1926).99. -rig,
adj. (især (D) af stort omfang (2-3). 1) til

Omfang 2: Viborg (er) næst Kjøbenhavn
og Fredericia den omfangsrigeste By i

Landet. Trap.^II.267. Et ganske let Tæppe
dækkede hans omfangsrige Lemmer, iJo-
hans.J.219. han havde et omfangsrigt og
svært Skjold. JVJens.(IslSagaer.I.88). 2) til

Omfang 3: en omfangsrig Dyreorden.i)<&JT.
en omfangsrig Forretning. Ludv.

\\ J" om
40 stemme: som spænder over en stor toneskala;

ogs. (dagl.): fyldig (2). Hauch.VL312. Stem-
men er udmærket af Naturen og usæd-
vanlig omfangsrig. Schand.F.468. D&H.
Om-far, en. se -fure. -fare, v. [-|fa'ra]

(ænyd. d. s.; oldn. præs. part. umfarandi, om-
rejsende, omstrejfende, ty. umfahren; nu
næppe br.) 1) m. obj., der betegner omraade.
1.1) rejse rundt om. Vi have omfaret hele
Øen i en Baad. MO. 1.2) [3] rejse omkring i;

50 berejse; befare. Bønderne omfare hele Lan-
det med Brændevin i Læssetal. Cit.1763.

(AarbVends.1926.311). OGuldb.VH.1.577.
billedl.: Hans Aand omfoer de henfarne
Tider. Pram.(MO.). 2) [12] intr. 2.1) rejse,

drage omkring, at igiennemrejse Landet
og omfare paa Havet. LTid.1730.281. 2.2)

fare (II.2) omkring. *Fra et Gemak til

andet de | Saa frydelig omfare. Reenb.Æ.
42. overalt vimser den alting mønstrende

60 M.; lig en omfarende Adjutant er han
snai't her snart hist i Hæren. Bagges.L.L
358. *veed du, at dit Folk |

Omfarer ra-

sende med Brand og Mord? lng.M.165.
-farve, v. [-if^r'va; -jfa-rva] vbs. -ning.

1) [14.i] O give en anden farve. Holb.MTkr.
529. Det var først guult, men er siden om-
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farvet. 7S0. denne Indsigt bragte alt til at

skifte Farve for mig — ligesom en en-
kelt lille Draabe Syre kan omfarve en
Op\øsmng.JVJen8.lM.62. billedl.: *han ny-
lig kjøbte

I

Sig fra den borgerlige Stand,
|

Og for hans Penge døbte
|
Ham med et an-

det Navn, end det | Han lovlig havde ar-

vet.
I
Hvorved han har sin ringe Æt

|
Med

Adelsblod omfsltvet. Falst. 69. || som vhs.

Omfarvning, det at give ell. faa en an-
den farve. YSO. Hos nogle Pattedyr, der
om Sommeren er mørkfarvede, om Vin-
teren lyse, finder en Omfarvning af Som-
merdragten Sted om Efteraaret.5oas.Zooi.*
597. billedl.: Dyrkelse af Kvinden i Almin-
delighed, istedetfor af en Kvinde, er en
særlig tysk Omfarvning af Trubadureroti-
ken. VVed.R.416. 2) [14.2] (fagl) farve (tøj

olgn.) paa ny (for at raade bod paa en mis-
lykket farvning olgn.). VSO. MO. Feilb.

-fatninig^, en. vbs. til omfatte; især i fg.
anv.: 1) (nu næppe br.) til omfatte 1. vAph.
(1759). 2) (nu næppe br.) til omfatte 2;
ogs.konkr.: ramme; indfatning. Kalksteen
. . bruges til Omfatningen ved Vinduer,
Døre og FoTte. Bugge.Reise.(1800).41. Styk-
kets Omfatning bestod af Løvværk. YiSO.

jf.: som en . . Omfatning lægger jeg min
. . Sjæl om Dit rene . . \æsen. Kierk. I.

375. 3) (nu 1. br.) til omfatte 3: række-
vidde; udstrækning; omfang (3). den vide
Omfatning af dine mangehaande Kund-
skaber. BaAfe.rt7sA:.i80i.Jf4J?. I Ordets hele
Omfatning. FiSO. vi (maa) tage Geografi
i sin videste Omi2iiTnYig.Steensby.Geogr.22.

II (filos.:) Et Begreb kan have en større
eller mindre reel Omfatning, ligesom dets
Gjenstand kan have den. Men reel Om-
fatning maa ei forvexles med Omfang .

.

Hiin beroer paa Indbegrebet af de Enkelt-
heder, der ved Begrebet sees i deres re-
elle Sammenhæng; dette paa Mængden
af de Gjenstande, hvori det samme Be-
greb gjenkommer som det Lige. Sibb.Log.^
(1827)A4.
omfatte, v. ['cnmifada] -ede. vbs -ning

(s. d.) ell. (I br.) -else (Ing.EF.III.24). (ef-
ter ty. umfassen; til IV. om (1) og II. fatte)

1) (nu sj.) gribe om ell. omslutte med
ha and (hænder), arm(e) ell. andre gribe-
redskaber. vAph.(1759). *(han) standsende
atter

|
Den synkende Olding med Vælde

omfsitteT. Pram.Stærk.157. At omfatte en
Stang eller et Toug med Hænder og Fød-
der. Gi/mn.f'iS^S; .i S>. Æblet var saa stort, at
jeg neppe kunde omfatte det.VSO. *(han)
skynder

| Sig Synderen med Armen at
omfatte. CKMolb.Dante.1.135. Han . . om-
fattede den nys Ankomnes højre Haand
mellem begge sme.Schand.AE.il.

2) ligge dl. lægge sig omkring noget; om-
slutte; omgive; indeslutte. 2.1) (nu sj.)

i al alm. Theodosius (lod) Muren rykke
længere ud, saaledes at den nu ogsaa
omfattede de tvende yderste Høie. Engelst.
Forsv.286. frodige Enge omfatte de lav-

vandede .. InAvige. Blich(1920).XIX.134.
Havet omfatter hele Jorden. F/SO. Chri-
stus er i alle Christne, ligesom Aanden
er i dem alle; eller de er i Christus og
i Aanden — det kommer ud paa eet, be-
roer blot paa om man anskuer Christus og
Aanden som det Iboende eller Omfatten-
de. ABDrachm. Christendommens Oprindelse.

(1919).84. jf. bet. 1: efterdi den store Flod
10 Oby ligesom med en Arm et stort Stykke
Land omfatter . . er sammesteds en Stad
opbygt. Pflug.DP.350. 2.2) i forsk. spec. anv.

II
(nu næppe br.) forsyne med en indfatning.

en Medaille . . med en fin Sølvrand eller

Kant omfattet. Cit.l705.(KbhDipl.V.801).
Omfattet med Guld. 7S0.

|| ^ angribe
fjendens front og ene fløj (evt. begge fløje)
samtidig, omfattende Angreb. DÆ^. S'al.'^

1.760. \\ (bot.) part. omfattende brugt
20 som adj., om siddende blad m. to lapper ell.

ører ved grunden, hvormed det helt omslutter
stængelen (jf. halvomfattende/ Lange.Flo-
ra.xL VI.

3) (især ID) have inden for sit om-
raade, felt; strække sig over; bestaa
af; rumme; indbefatte, (landskabet) om-
fatter det inderste Æthiopiam. P/?M^.i)P.
1034. Bogen omfatter ikke det hele
Moralsystem.MO. en længere Udenlands-

30 rejse, som ogsaa omfattede Italien. Bille.

Italien. II. 91. Der oprettes et Rigsarkiv
omfattende et Hovedarkiv i Kjøbenhavn
og tre FiovinåssiTkiYeT.LovNr. 42^^/3 1889.
§1. II

part. omfattende brugt som adj. (jf.
altomfattende/- af stort omfang (2-3); vidt-

rækkende; omfangsrig; udstrakt. Skolen
alene (kan) ikke . . bibringe den Unge
nogen omfattende Bajinelse.MynstTale.
(1842). 10. vent ikke, hvad jeg aldrig

40 har havt, en omfattende og endelig Dom
om disse SkTivteT.Sibb.I.16. i Løbet af

et Par Formiddage var det ret omfattende
Arbejde allerede færdigt.Pon/.LP.7J7.i55.
Bogens Helt er tænkt som en meget om-
fattende Type. Rimest.(DagNyh.y11924.4.
sp.2). jf. bet. 4.2: Gud gav Salomo . . en
omfattende (Chr.Vl: saare megenj For-
stand. lKg.4.29.

4) CP overf., om sanse-, tænke- ell.følel-
sp sesvirksomhed, der ligesom omslutter, sam-

menfatter ell. dvæler ved noget. 4.1) m.h.t.

synsindtryk, især i forb. som omfatte i et
blik, søge at opfatte forsk, synsindtryk no-
genlunde samtidigt, saa at man faar et hel-

hedsbillede, et samlet indtryk. Ebbe Irgens
omfattede længe Stedet med et kærteg-
nende Blik. Steenberg.H.1.50. 4.2) om in-

tellektuel virksomhed. Hin unge Lærde,
som vilde omfatte alle Videnskaber og op-

60 naae en Leibnitzes Roes, beregner ikke
sine Kræfter, men stirrer kun paa sit

glimrende Maal. Sporon.Mod.212. Her ha-
ster Tanken giennem det Hele (o: alt

hvad den afdøde har virket)^ og faa Ord
skulle omfatte et saa langt . . virksomt
Liv. Mynst.Mall.8. en varm, genial Om-

82'
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fattelse af hvad der virkelig nærer og
tilfredsstiller vor ^B.iviV.Ing.EF.III.24.

Peterskirkens Storhed kan ikke omfattes,

Christiansborg Slot skal to Gange kunne
staae derinde; men man begriber det ei.

HCAnd. Breve. 1. 154. Steffens havde en
leveade Trang til Erkendelse. Det var
en i højeste Grad personlig Trang. Denne
Mand omfatter Universet for at begribe
sig selv. YilhAnd. G. 33.

||
(m. overgang til

het. 3j part. omfattenae brugt som adj.

Viidt omfattende ForstSLnå. Leth. (1800).
Lessing var . . et af de mest omfattende
Hoveder, Tydskland har eiet. Kierk.III.

136. jf. altomfattende: Guds Alt omfat-
tende Viisdom.F>SO. 4.3) om følelser (især

af dyb ell. varig karakter), oftest i forb. som
omfatte med kærlighed, interesse
olgn., nære (dyb, varig) kærlighed, interesse

for. Den samme Kjærlighed, hvormed et-

nvert godt Menneske omfatter sine Med-
meimesker.0rst.VlI.191. *begge (sine børn)
han omfatter

| Med al sit Hjertes Ild. Winth.
X.318. *Jeg omfatter min Kellner med
Sympati. JVJens.Di.53. Alt hvad der ved-
rører Sygehuset omfatter jeg med en In-

teresse som er dannet skiftevis af Ydmyg-
hed, skiftevis af Trusler. Buchh.UH.19.
Uden Religion — kærligere i Omfatten
og mildere i Dom end de helligste blandt
de Hellige. FrejlifOlsen.En kbh. Journalist.

(1922).168.
QP omfattelijg;« adj. [(>)m<fad3li] som

kan omfattes; især til omfatte 4.2 og oftest

i ssg. uomfattelig: en uendelig, uom-
fattelig Fornuft og en ligesaa uendelig
Virksomhed . . udgjøre Naturens Væsen.
Ørst.V.9é. hun var og blev en Drøm . . en
hellig uomfattelig Tdixike. Ing.YS.II.22.

\\

hertil Omfattelighed. Det umaaleligt
Store nedlod sig paa alle Kanter (o: i en
bjergegn) til os i barnlig Omfattelighed.
Heib.(Molb.Athene.III.242).

t Omfavn, en. {ænyd. d. s.; til omfavne,
j/. Favn 1) omfavnelse; favntag; favn.
•Hvert et Folk . .

|
Bander snart . . |

Hver
en Lyst, det i din (o: den franske republiks)

Omfavn nød. Sta/feldt.D.I.41.

omfavne, v. ['comifau'na] -ede. vbs.

-else (s. d.) ell. (sj.) -ing (vAph.(l?59). Aare-
8tr.SS.II.17), jf. Omfavn, (æni/i. omfafne,
-fagne, -fæyne, glda. umfagne (Suso.126),
-fægne, -fæmne (smst.105), omfempne, oldn.

umfaSma, AoZ/. omvademen (om formerne
se Brøndum-Nielsen.G&.II.llOf.))

1) (jf. fa.vne om m. favne l.i; nu næppe
br.) spænde om, naa omkring med ar-
mene; i forb. m. kunne, (en stamme) som
er hvid og saa tyk, at mand den neppe kand
omfavne. Pflug.DP.80å. 160 hvide Marmor
Pillere, hver af dem tykkere, end at 3
Mænd kand omfaune den. Borrebye.TF.
660.

2) omslutte en person med armene, især
som udtryk for kærlighed, hengivenhed; favne
(2.1). TiUader mig . . kiere Forældre, at jeg

omfauner min Kieriste. iroZ6.Ma8c.J7J.i-2.

De falder begge paa Knæe og omfavner
hans Been. sa.Hex.V.S. Kom i mine Arme!
lad mig omfavne ålgl Heib.Poet.VII.185.
(soldaterne) omfavnede til Afsked de dy-
riske Halse, medens Hestene vendte deres
Hoveder henimod dem. Hauch.1.485. de
traadte til og omfavnede (Chr.VI: toge
fat paaj hans Fødder. Matth.28.9. ingen-

10 sinde banker mit Hjerte stærkere af Øm-
hed og Sympathi, end naar jeg omfavner
min Bror Sivert. Buchh. UH. 68. omfavne
ens knæ, se u. I. Knæ 1.

||
(sj.) m. (over-

flødig) angivelse af den omsluttende legems-

del (armene). *du omfavner her | Den lyk-
keligste Helt i dine Arme. Oehl.AV.21.

\\

(sj.) om arm olgn. : omslutte. Hans venstre
Haand er under mit Hoved, og hans høire
Haand omfavner mig (1931: tager mig i

2Q Ydivn). Højs.2.6.
\\
(nu næppe br.) omfav-

nes ell. omfavne sig i reciprok anv.
Herman og Anton omfavne sig. Henrich
løber hen og embrasserer Anton.JRPaulli.
Kandest.B6^. Derpaa omfavnedes de anden
Gsing.Biehl.DQ.il. 358. \\ (nu næppe br.)

modtage med glæde, (et skib) satte hende
udi Land udi Kiel, hvor hun af hendes
Gemahl . . kierligen blef omfafnet. Slange.

ChrIV.353.
30 3) (højtid.) overf. anv. af bet. 2. S.l) o»«-

slutte;'omgive. *Gravmuldet længst har
omfavnet din (o: Rungsteds) Sanger (o:

Ewald). Oehl.L.I.30. det hellige Hav, som
omfavner mit Fædreland. PO^røn^s^.EJ).
53. Præstegaarden (var) en af disse gamle
. . Embedsboliger . . med vidtløftige Stald-

og Ladebygninger . . det hele omfavnet
af en Lystpark paa flere Tønder Land.
Pont. Det store Spøgelse.(1907).23. 3.2) (jf.

^bet.2 slutn.) modtage ell.omfatte med
kærlighed, hengivenhed, begejstring
olgn. *Jeg troer Elisabeth ey vilde gifte

sig
I

. . hun Jomfrudom omfauner. HoZ&.
Skiemt.B7v. Svend fornegtede den Chri-
stelige Religion igien, som hånd engang
havde omi2ivnet.sa.Intr.1.620. Menneske-
kierlighed bør . . omfavne heele Menneske-
slægten. Basth.Viisdoms . . Lære. (1794). 141.
*Kiærlig omfavned

|
Dig (o: Dannebrog)

50 Dannemænd. Grundtv.SS.11.398. ^(nu næp-
pe br.) m. h. t. sandhed: erkende. Kommer
derfor . . og lader os endrægteligen . . om-
favne Sandneden.OeconT.F.iii. Sielen, der
overbevises, føler Sandheden, og med eet
omfavner den og dens Beviis. OGuldb.Br.
196.
Omfavnelse, en. (^2{2a. omfæmpnelse,

umfafnels, umfæfnels (Suso.12.14)) ftt. -r.

(højtid.) vbs. til omfavne, især til omfavne 2;
60 ogs.: favntag; samleje. Moth.F27. *En Møes

Omfavnelse er ei saa salig, |
Som Kronens

om den kongelige Tinding.0ehl.HJ.13. han
var ved Døren og blev modtaget med Kys
ogOmi2ivnelse.HCAnd.IV.386. du maaikke
vente at faa hele hans Haand til Velkomst.
Du maa lade dig nøje med Pegefingeren,
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som det jo saa rigtignok staar dig frit

for at tage fat paa med al den Hjertelig-

hed, der kan lægges i Omfavnelsen af en
Pegefinger. KSkytte.JB.207. Jamen, min
Elskede, kan du da slet ikke forstaa, at

alle mine Vers —alle mine tungsindige Vers
har dig til Moder? De er Børn af vore Om-
favnelser. iS'vLa.iSi).i^. billedl ^j/". omfavne
3.2j; Den troende Simeons søde og behage-
lige Døds-Tanker ved Livsens Fyrstes Om- lo

ta,Ynelse.LTid.l741.351. den dybe Sprog-
følelses Trang til at udtale sig, føder i Be-
geistringens Omfavnelse den nye Tankes
sproglige Legeme.Levin.Betragtninger over

da.Sprog.(1846).16.
Om-Qotning;, -Qotting;, se u. om-

flottig. -flaaden, part. adj. {ænyd. d. s.,

glda. omfluthen ; egl. perf. part. af omflyde

;

nu næppe br.) omflydt, omgivet af vand.
*ieg (er) født paa et omflaadent Land. 20

Grrundtv.Saxo.I.125. -flagre, v. [-iflaq'ra]

1) (højtid.) bevæge sig (ligesom) flagrende
rundt om (noget). *Elskovs Gud . . om-
flaggrede

|
Den høie Mast.Ew.(1914).III.5.

det stivfrosne Legeme var omflagret af

skrigende Krager. Ing.KE. 1. 113. *uden
Baand

|
Omflagred' Lokkerne min Hals

og Tinde. FJHans.RD. 54. \\ billedl. *Højt
sig kan hæve Løgn og Tant,

]
Omflagre

Ærens Tinde. Grundtv.SS.IV.80. spec. (nu 30

næppe br.): gøre kur til en kvinde, søge hen-
des selskab (paa en ihærdig maade ell. flere

samtidig); omsværme. Blandt Damerne var
ogsaa en af Hovedstadens Celebriteter, en
af de saakaldte Skjønheder, der altsaa var
meget omilagret. Schack.235. omflagre
enhver blomst, løbe efter ethvert skørt.

VSO. 2) [12.2] (nu sj.) intr.: flagre rundt,
omkring, hid og did. *Som muntre Bie . .

j

Fra Blomst til Blomst omflagrer tryg og 40

glad. Ing.D.I.120. \\ billedl. (jf. II. flagre 2).

Geniernes Omflagren fra en Gienstand til

en anden skader ofte Grundigheden. VSO.
-flakke, v. vbs. -nlng (se u.bet.2). 1) [3]
(nu næppe br.) trans. *(præsten) Bygden
omt\a\L\Ler.Zetlitz.BS.71. *Utaalmodig ..

omflakker hun Skoven. Oehl.(1844).XVL
54. Bagger. II. 8. 2) [12.2] O intr. hun
omflakker fra et Land til anået. Holb.Ep.
11.44. *0 Torsten, hvor mon du | Om- so

flakker i Havsnød paa Bølgerne nu? Aare-
str.SS.III.42.

II
nu næsten kun, dels i præs.

part.brugt som adj.: Omflakkende Nomader.
VSO. Med eet strøg der en omflakkende
Stegeduft forbi Hugos Næse som en liflig

Bebudelse. Poni.IfZ.i84. føre et uroligt,
omflakkende hiv. D&H. i udtr. den om-
flakkende nerve, O/, w. omstrejfe 2.3;

nu næppe br.) om den tiende hjernenerve
(Neryus vagus). Tode.ST.II.lO. dels som 60

vbs. i formen Omflakken (nu næppe br.

Omflakning. Tode.ST.II.13. Bagges.NK.
70. JBaden. Horatius. 1.153): vAph.(1759).
•Landflygtig blev han; — men den vilde

|

Omflakken læged dog eet Savn.Winth.V.
14. Brandes. X.265. -fletning:, en. vbs.

til -flette. VSO. || nu især (fagl.) konkr., om
hvad der er flettet omkring noget. Omflet-
ning af hvide Perler pryder et sort Haar.
VSu. Omfletning . . paa en elektrisk Le-
der. Scheller.MarO. tD -flette, v. vbs. -ning
(s. d.). omgive med noget flettet; ogs. (nu
næppe br.): ligge som noget flettet uden om

;

især i forb.være omflettet med ell. af.

en lang Stage med en Krands paa Enden,
og omflettet med adskillige Baand. P^
Heib.Sk.lII.370. min Hat var omflettet af

Blomster og unge Løv. Oehl. Øen. (1824).
III.276. *Med Krandse jeg omflette Dig

|

Vil i hver lille Sang.Winth.Lyr.99. *Sorøe
Bye

I
Af Bøgens Krands omflettes. Wi/sf.

D.I.48. -flettig:(hed>, se -flottig. f-Aod,
en (Moth.F237) ell. et (MO.). (til I. Flod
ell (snarest) II. Flod (Flaad); jf -flyde) 1)

flyden, strøm rundt om noget. *Midt i Lan-
denes Belte (o: havet), hvis Omflod Østens
og Vestens | Vande forener. Bagges.NblD,
309. 2) [I2.1] strømhvirvel; malstrøm. Moth.
F237. -flokke, v. (sj.) omgive, omringe
med ell. i en flok. *de Lokker, | Hvis bruun-
lige Trængsel

|
Din Tinding omflokker.

Aarestr.SS.II.160. hvor Moderen ligefrem
er omflokket af Børn. Pomil926. 6. sp.3.

-flottig:, (^^j- {oenyd. omflottig, -flattig,

-flet(t)ig, -flædig, -flødig(hed), jf. mnt. un-
vladich, -vledich, nt. unfladsch, -flaotseh,

-verlatsch ofl., hty. unilatig (-flatig, -flotig);

afl. af ænyd. omflod, -flot, -flat, unflat,

skarn, urenhed, urenligt, usædeligt menneske,

fra mnt. unvlat, hty. unflat; nu kun dial.)

uren; skiden( færdig); usædelig; ogs. i

al alm.som stærkt nedsæt, udtr.: modbyde-
lig; elendig; foragtelig. Indvaanerne
ere grumme, omflottige og meget vilde.

Pflug.DP.1144. ved Slæderne (i bryllups-

toget) gaar Vennerne og mange Slaver,

som sig med mange grove og omflottige
Geberder lader see.smst.359. JESmidth.
Ords.99. jf.: al Urenlighed og Omflet-
tighed, hvoraf Luften bliver usund, og
des mere beqvem at tage imod Forgift,

forbydes. Cit.l709.(JulPet.L.27). \\ substan-

tivisk, hånd (spyttede) hans skallede Hovet
med Spyt . . den Skallede sagde, hvi til-

stedis denne Omfløttis (senere udgaver:
Omfløttig, Omfløtting; 1805: Omflyg-
tig^, at hånd saa skalforhaane os forKonge-
lig Ma\estet.Marcolfus.(1699).Cr. jf. (dial.)

Omflotting, -flaating (en), især: fraad-
ser. Moth.W29. MDL. AarbFrborg.1920.94.
ogs. Omfjotting, Omfjotning. Krist.

Ordspr. 233. Gravl. Øen.9. OrdbS. (sjæll).

-flyde, V. [-|fly-'98] vbs.jf. -flod. 1) GJ især

om vand: flyde, strømme rundt om. (Nilen
bliver) af mange Søer og Floder . . formee-
ret, til den endelig den Insel Meroen omfly-
der. P/?w^.DP.987. Elvens Vand .. omfly-
der en Deel af Byen.VSO. (en) Klippeknu-
de, som omflydes af Bobbeaaens to Arme.
PHauberg.Bornholm.^(1887).56. jf.: •Kru-
sede Lokker omflød minTinding.MCBruun.
PF.I.87.

II
nu næsten kun i perf.part. (jf.
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-flaaden samt havomflydt;, paa den Side
er (byen) omflodt (1757: omflødt; af Søen.

Holb.Berg.51. *denne uvidende, excentriske

Brite (o: Shakespeare), \
Som ..troer, atBoh-

men er omflydt af Vand. Oehl.SH.7. *Sæl-

land er en omflydt 0. Grundtv.PS.IV.5S0.
en af en bred Aa i Bugtninger omflydt
Holm. Drachm.M.191. jf.: hele det aabne
milde Engleansigt omflydt af Haarlokker.
Blich.(1920).XX.5. 2) [12.2] (nu næppe br.)

flyde omkring, hid og did. *Afgrundens
sorte Pøel omflyder i mit Bloå. Helt.

Poet.142. *hist en anden (hob flygtninge)
\

Omflyder paa et Flod af sammenbundne
Vrag. Bagges. ComF. 97. -flytte, v. [U.i,

jf. 12.2] vbs. -else ell. (nu oftest) -ning. 1)

(især CP, jf. dog Feilb.) trans.: flytte (no-

get) et andet sted hen; lade (noget) skifte

(undertiden: indbyrdes bytte) plads; flytte

om paa noget; ogs. (især tidligere): ideligt

flytte (noget) fra det ene sted til det andet.

*Naar vi fra Gange-Vognen gaar,
| Og

selfver os om flytter. Sort.Foet.28. at hielpe
at tykke Maden, ved at omflytte den i

MvLndeii.LTid.1728. 122. naar Skilterne
om Morgenen befandtes at være omflyt-
tede. Å'i^.('i.9i4;.ir.i86. Mangfoldige efter-

abe ham i Ordenes Omflyttelse. Bagges.NK.
329. jf. bet. 2: først efter flere Omflyt-
ninger fik (klostret) sit blivende Sted der.

TrapMI.606. \\ spec: forflytte (2) ell. (især)

flytte op i en højere klasse ved skoleaarets

slutning. Når en dreng er kommen i „la-

tinskole", hører han . . ikke længer tale om
„omflytning", det ord er ikke lærdt nok;
det skal hedde „translokation". S/co/ehVZ.

1883.713. jeg (o: en præst) var da omflyttet
til København. Blaum.Sk.240. 2) (nu 1. br.)

intr.: flytte fra et opholdssted (bolig) til et

andet; især som vbs. Jeg er kied af den
idelige Omflytten.FSO. i . . Kiøbenhavn,
hvor Omflytning fra et Sogn til et an-
det saa hyppigen finder Sted. MR.1838.66.
-flyve, V. [-|fly-*v8] vbs. -ning. 1) GJ trans.

*Skarer af Havernes vingede Tyve |
Det

garnomspændte Træe . . omflyve. Sander.
Harp.9. HCAnd.IX.188. Langt hyppigere
omkommer (trækfugle) ved at blive ved
at omflyve Lyset (o: i fyrtaarne), til de
styrter udmattede til Jorden. iVa^wrensF.
1914.281. 2) [12.2] (nu I br.) intr. Hen-
falden i vildt omflyvende Tanker. Bagges.
Danf.I.505. *Ey uden Aarsag gav han
(o: kunstneren) Guden (o: Amor) de flag-
rende Vinger,

| Eller ham omflyve lod
rundt, med det jordiske Bryst. Oehl.PSkr.
1.260. Omflyvende Insecter. MO. -florje,
V. [-|fl(ni'8] {jf. ty. umfliigeln samt over-
fløje; sj.) omslutte en hærs fløje; omfatte
(2.2). Ebbesen trængte frem fra Søsiden
. . medens Svend Trøst . . med den jyd-
ske Bondehær omfløiede den brændende
LeiT.Ing.P0.II.181. -fletti^s; ofl., se -flot-

tig. -forandre, v. [14.2] vbs. -ing (s. d).
(jf.-foTvsindley -ændre^ omdanne; forandre
(1); ændre; lave om paa; nu næsten kun

(spec.haandv.): forandre, lave om paa formen
ell. indretningen af noget. Meget er omfor-
andret ved Eiendommen. DortheaThomsen.
Hobro.(1868).24. de (var) opfyldte af en
glødende Begejstring for vesteuropæisk
Aandsliv og med en naivTro paa, at de med
et Slag kunde omforandre alt i deres Fædre-
land (o: Rumænien). KNyrop.(JulClausen.
Verdens-Liit.hist.ll.(1898).507). KLars.SA.

10 62. Alle Lommeure kan omforandres til mo-
derne Armbaandsure. Pol.^^/il919.16.sp.4.

Herrecykle . . Kranken omforandret. Politi

E.KosterbUy4l924.2.sp.l. Feilb. -foran-
dring;, en. [14.2] (nu især haandv.) handlin-
gen at omforandre; ogs. om resultatet. Al Re-
ligion, i hvilken der dog er nogen Sandhed,
Christendommen afgjort, tilsigter en total

Omforandring med et Menneske. Kierk.

XIV.262. De Dyr har jo slet ingen Meta-
20 morphosel . . der (er) ikke Tale om For-

vandling, men kun Omforandring ved
Væxt. Bergs.St.257. Der var en Mursvend
og ha'de Omforandring a' en Kælder.
KLars.KV.38. Reparationer, Omforan-
dringer og Oppresning udføres. Po/.^Vio

1926.16.sp.l. -fordele, v. [14.2] vbs. -ing.

(især Cp; fordele (noget) anderledes end hid-

til, paa en ny maade; ogs. [12]: omdele og
fordele noget. Hørup.II.210. ved at frem-

30 kalde bestemte Muskelsammentrækninger
faar man det saaledes i sin Magt at om-
fordele Blodet i Organismen paa ønsket
Maade. Gymn.1.3. Inden Vikingen fatter

den romerske Ret, skaber Guldet den
gennemførte Enkeltmandsret og den til-

svarende Omfordeling af Jorden. AOlr.
NA.53. m. h. t. fæstebondejord (jf. u. om-
dele 2): den Ret, der nu tilkommer Gods-
ejeren til ved Fæsteledighed at omfordele

40 Fæstegaardenes lLil\iggende.Lehm.IV.244.
-forklare, v. vbs. -ing. 1) [6.3] f (jf.
-formelde^ give en forklaring om; vist kun
i part. omforklaret brugt som adj.: om-
talt; nævnt. Sikkerheds- Documenterne for
Umyndiges Midler ere tilstede i omforkla-
rede T\lsi2ind.MR.1839.248. det af Tiltalte

omforklarede Redskab. Dgeskr.f.Retsv.l868.
619. Den omforklarede Aften. Levin.{„Csin-
cellistiil"). 2) [14.2] (jf. -fortolke) iS) give en

50 ny, ændret (undertiden m.bibet: virkeligheden,

sandheden undvigende ell. tilslørende) forkla-
ring. Misundelsen . . omforklarer den sam-
me Yttring paa den forskjelligste Maade,
vil at den skal være Spøg, og hvis den seer
det mislykket, at den skal være Fornær-
melse, ^terfe. 7717. 78. Det er Vedel, vi

skylder Beretningen om, hvad der fore-

gik (0: ved Johan Friis's dødsleje). Trods
al dens respektfulde Ærbødighed og lidt

60 sødlige Omforklaring, er det dog let igen-
nem den kirkelige Virakstaage at skelne
det virkelige Billed.TroelsL.XIV.39. Uden
Kritik . . læste jeg Bogens simple For-
klaringer af Kirkens Lærdomme og om-
forklarede eller betvivlede dem ikke. Jørg.

Liv.III.176. -forladelse, se w. Forladelse
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2.2. -forme, v. [14.2] [-,f(nr'm8] v68. -ning.

(ænyd. d. s.) give dl. bringe i en ny form;
omdanne; ogs. (m. h. t. tilstand): reformere.

Rygted agter enhver at omforme efter

sit eget Hierte. Sort.ClR.21. Havet . . om-
former .. de haarde Stene. HCAnd.V.l?8.
en forudanende, digtende Omformen af

Virkeligheden. Goldschm.Hjl.il. 796. Na-
turvidenskaberne har fortrængt eller om-
formet Filosofien. Brandes.IV.211. Sainte-

Beuve har . . undergaaet en hel Række
af religiøse, literære og politiske Om-
formninger. sms^.K/.^85. Dinokrates med-
delte Kongen, at han havde gjort en Mo-
del til at omforme Forbjerget Athos til

en mandlig Figur. JLange.IlJ.47. f -for-
melde, V. [6.3] {ænyd. d. s.; ^7- -bemeldt,
-forklare 1) melde om; omtale; nævne, der-
til (o: til vekselohligationer) skulde bruges
høiere Papiir, end bemeldte Forordning
omformeldeT.Stampe.VI.206. detaarlige or-

dinaire Tillæg, som herefter omformeldes.
MR.1750.72. -former, en. [14.2] [-|f(nr'-

mar] (jf. Kaskadeomformer^ maskine,
der omformer vekselstrøm til jævnstrøm ell.

omvendt. SaUVIMS. AarbRadio.1926.34.

II
hertil: Omformer-station (Trap.^I.671). f

-forsikre, v. [6.3] meddele som sikkert,

under garanti (jf. Kalk.lII.297). (om Tor-
stensonkrigen) hafde (de kejserlige gesand-
ter) ey anden Kundskab, end hvad dem
var tilmældet og omforsikret ved Brefve
og Personer fra Hamborg komne. Slange.
ChrIV.1202. CP -fortolke, v. [14.2] vbs.

-ning. ^J/". -forklare 2) give en ny, ændret for-
tolkning, udlægning ell. forklaring af. de
Forsøg . . der ere gjorte paa, ved en —
moralsk eller speeulativ — Omfortolkning
at bringe de religiøse Læresætninger ind
under den philosophiske Fornufterkjen-
delses OmTSiSLåe.Brøchner.TV.23. (Sallet)

gengiver og omfortolker de enkelte Be-
givenheder i Evangelierne sindbilledligt

i Aarhundredets Aa.nd.Brandes.VI.649. f
-fortælle, V. [6.3] omtale. De her omfor-
talte Ægtefolk vare den skjønne Bodilds
Forældre. Blich.(1920).XXIX.178. -for-
vandle, V. [14.2] vbs. -ing. (jf. -forandre
samt ty. umwandeln; sj.) forandre; for-

vandle. Have saa store Omforvandlinger
kunnet skee lidt efter lidt? Sibb.(Tjniv
Frogr. 1849.1. 30). -frag:, et. [-|fra-'q] (i
m. ty. form Um-. Cit.l776.(CNyrop.kaandv.
130)). {efter ty. umfrage; foræld.) spørgs-
maal, der stilles til en forsamling, en kreds
(rækken rundt); især om (konventionelt)
spørgsmaal, der rettedes til en haandvær-
ker-iavsforsamling , om nogen kendte noget
(hos mestre ell. svende) , der stred mod skik

og brug inden for haandværket. Cit.1737.

(CNyrop.B.aandv.12). smst.212. -frede,
V. [-|fre'98] (højtid., nu sj.) omgive med
hegn, gærde ( VSO.) ell. (især) værne, hæge,
frede om; ogs. (om ting, forhold): omgive,
omslutte som et hegn; omhegne. *Sneehvide
Mandeltræ, som mig omfréder, | Saa læng-

selfuld til dig jeg skuer op. Sta/feldt.4. Sta-
tens omfredede Sikkerhed. 760. Det bli-

ver altsaa en National-Pligt at beundre,
et fælles Anliggende at omfrede denne
sjeldne Plante (o: en skuespillerinde). Kierk.
X.333. det Sted . . hvor det første Liv (0:

barndommen) har været omfredet af Engle.
Kofoed-Hansen.DL.50. han elskede . . en
ung Pige med ret kostbare Vaner fra et

10 orafredet Hjem. EGad.(lllTid.l898l99.112).
-fare, en. [12.i, 13.2] fo^s. -fur (Moth.F61.
MDL. Feilb.), -far (MDL. Feilb.) ofl.). (jf.
-fald 1; dial.) en pløjefure frem og tilbage;

tidligere ogs. om vendingen med ploven for
enden af ageren (Moth.F61). MDL. Feilb.

billedl.: *Rask var Hest, og rask var Svend
(o: til det næste redningsforsøg) . . \ Den Om-
fure blev den sværesti Aakj.HÆ.136. -fyl-
de, v. [14] [-ifyl'a] vbs. -ning (VSO. Sal*

20 X VI.355). (især fagl.) fylde med et nyt ind-
hold ell. fylde indholdet over i en anden behol-

der. SaasnartVandet er afløbet, maa Karret
omfyldes. FiSO. „At omfylde et Oxehoved
Viin" er at fylde Vinen paa et andet Fad.
MO. omfylde paa andet Fad. S&B. om-
fylde en dyne

\ -fælde, v. [13.3] [-ifæl'a]

(nu næppe br.) fælde (II.2). (næsehornet er)

saa grumt, at det intet forskaaner, ja om-
felder heele Træer. Pflug.DP.493. *Tidens

30 Meie-Lee
| . . omfælder (planten). Holb.

Metam.9. VSO. MO. -fore, v. [-jfø-'ra]

vbs. -else, -ing, -sel (se u. bet.l.i). {ænyd. d.s.

(i bet.l)) 1) [12.2] lede ell. bringe, transportere
omkring, l.l) i egl. bet. Keyseren (lod)

ham gribe, hans Hoved afhugge, og om-
føre det paa et stort Spyd. Holb.Herod.164.
Almuen seer Førsten boe paa et prægtigt
Slot; opvartes af en Mængde glimrende
Hoffolk; omføres iTigeYogne.Schyfte.IB.

40 1.119. tilforn allerede havde (jeg) omført
ansete Rejsende. Hjort.Valg. 18. || nu især
(emb.): gaa ell. køre omkring med varer for
at sælge dem. Ret til at omføre Husflids-
varer til Salg. JurFormularbog.^43. TJgeskr.

f.Retsv.l911.A.927. ofte som vbs.: Om fø-
relse (VSO.) ell. (især) Omføring, Om-
før sel. Vahrenes Omførsel til Lands og
til Yands. LTid.1751.302. om det kan an-
ses lovligt, at almindelige Pottemager-

so varer fornandles ved Omførsel paa Lan-
det. MinSkr.Nr.129^Vd 903. jf.: de særlige
Handels- og Omføringsrettigheder,
som Haraldskjær Fabrik havde. Aar67e;7e.
1931.186. 1.2) {sml. ty. einen an der nase
herumfiihren, tage ved næsen) f i udtr. for
at narre, bedrage, tage ved næsen. Skikke-
lige honette Folk kan læt blive ilde om-
ført. CWHansen. PhilandersSkiæbne. (1 774).
73. 2) (jf. II. føre 2.2 slutn.; fisk.) d. s. s.

60 ombinde l.i slutn. OrdbS. -farer, en.

[-ifø-'r8r] (til -føre l.i sluin.; foræld.) person,

der omfører varer; spec: kedelfører. Aarb
Vejle.l 931.185.
oms:aa, v. ['cnmigå'] »rcef. omgik; ^ar<.

omgaaet ell. (nu næppe or.) omgangen (se

ndf.8p.511^*-). vfcs. -else (især i bet.2f se u.
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bet. 2.2; ogs. (dial.) i bet. 6-6, se Feilb.), jf.

Omgang, Omgængelse. || dep., reciprokt om-
gaas; præt. omgikkes ell. (nu 8j.; jf.: „Skjø-

desløshed i Talespr." ievin.; omgikkedes
(Holb.DH.I.184. Biehl.DQ.1.97. Bagges.L.
1.381. Gude.0.11. AaIb8.FS.174. FoWio
1920.8.sp.4) ; part. (undgaas som regel) om-
gaaedes (LTtd.1744.390. Mynst.Betr.IMO.
Font.LF.VIL 152. ERode. Pige. (1914). 81)
ell. (nu si.) omgaaets (Falst.Ovid.Sl. Beiser.

11.44. CFRothe.MQ.II.52. SBloch.Sprogl.

227. FrHamm.Levn.1.335) ell. (nu næppe
br.) omgaaeds (2Cor.l2.18(Chr.VI). Eolb.
Tyb.y.8) ell (nu kun dial.)omgaaest (Gram.
Breve.193. Slange. CkrlV.1400. Feilb.) ell.

(nu sj.) omgaas (Eolb.Vgs.IV.8), omgikkes
(se Mikkels.Ordf.346) ell. (maaske delvis til

inf. omgaa; nu næppe br.) omgaaet (Fflug.
DF.581. Holb.GW.I.l. Wiwet.D.lOO), om-
gangen (LTid.1725.74); pass. (undgaas som
regel; maaske delvis til inf. omgaa} omgaas
(åa skiønner jeg ei rettere, end at der-
med heel vel kan omgaaes paa samme
Masiåe. Stampe. 1. 466. han sagde, at der
var omgaaet uforsvarligt med Deres salig

Mands Bo. Gylb.VIII.17. Han maa om-
gaas som et raaddent Æg. Mau.II.29).

\\

som hjælpeverbum bruges i bet. 5-6 i reglen

have, sjældnere være: ham er bleven be-
rettet, hvorledis adskillige i Frankerige
og Tydskland ere omgangne med deslige
Tanker. LTid.1725.74. han var omgaaet
for skiødesløst med det farlige Element
(0: ilden). Oehl. Øen. (1824). IV. 300. (glda.

umga, gaa forbi, omgange, gaa til ende,

gaa omkring (Rimkr.), umganghe, om solen:

gaa rundt (Brøndum-Nielsen.GG.I.305), og
(i bet.b-Q) omgaa, omgaa sig, omganges,
jf. ty. umgehen samt oldn. umganga, for-

skaffe ved sin mellemkomst; sml. omgaaelig,
omgaaende, omgængelig)

1) (jf. IV. om 1; C3, nu sj.) gaa rundt
om noget. Formedelst Tro faldt Jerichos
Mure, efter at de vare omgangne (1907:
omgaaede; Chr.VI: omkringringed e) i syv
Dage. Eebr.11.30. han var kommet til Dyre-
haven, havde omgaaet den paa tre Kan-
ter uden at finde en Indgang. FLMøll.
(Gæa.1846.229). Men her var ingen Dør;
han maatte omgaa Huset og ind ad den
eneste Indgang. Schand.TF. 1. 157. jf. gaa
8.1: Kortet (var) illumineret med to Sy-
stemer af Linier, der gensidigt omgik hin-
anden (p. gr. af forandringer i den opr. teg-

nede rejserute). Recke.ST.52.
2) (jf. IV. om 2.1; gaa udenom. 2.1) i egl.

bet.: gaa (i en bue) udenom og forbi.
*Du kan ej Vej over Strømmen finde . .

j

den brusende Bæk Du omgaar ej.Kaa-
lund.136. Man omgaaer lige paa Randen
den venstre Ende af Lavinedalen. Gjel.W.
205.

II
nu næsten kun ^ : gaa uden om fjen-

dens fløj(e) og sadledes true hans forbindel-
seslinier, tvinge ham til tilbagetog, omringe
ham olgn. intet Øieblik var at miste, hvis
den høire Fløi ikke skulde omgaaes. Hrz.

EF.322. Sagaen . . skildrer hans Omgaaen
af Fjenden. Brandes.X.430. (Napoleon ryk-
kede frem for) at omgaa Fjendens højre
Fløj og trænge ham ned mod den østrig-

ske Grænse.NFJen8en.Napoleon.(1904).103.
2.2) forsætlig undvige, søge at slippe
fri for, gaa uden om en vanskelighed, et

padbud olgn. Det hjælper ikke, du om-
gaaer det. Der er Noget, du kan og skal

10 forklare. Kofoed-Hansen.KA.I.116. saa stor

Sainte-Beuve end er som Forsker, er der
dog en Hovedvanskelighed, med hvilken
Kritikeren har at kæmpe, som bestandig
bliver omgaaet af ham. Brandes.V1. 291.
tvinges Du til at tale, da overvej først .

.

om Sandheden eller en lille Omgaaelse
af den vil tjene det Gode bedst. ivans.M.
39. Agnete havde . . forsøgt at fritte ham
ud . . men bestandig havde han forstaaet

20 at omgaa hendes Spørgsmaal. Font.S.98. \\

spec. (isærjur.) m. h. t. lov(bud), forbud olgn.

de catholske Lærere . . havde omgaaet Re-
gjeringens Befalinger. StBille. Gal. III. 63.

denne Fremgangsmaade skønnes at være
brugt for at omgaa Loven. LovNr.75''/4l899.
§25. Tonen i Instruksen giver Haab om,
at der vil blive gaaet haardt frem mod
eventuelle Omgaaelser. Fol^Vsl 918.4.

3) (jf. IV. om 12; nu vist kun i præs.

3p part, se omgaaende I.3J om bevægelse i en
kreds ell. hid og did. 3.1) (jf. gaa om u. gaa
29.1^ om levende væsen: gaa, vandre i en
rundkreds ell. rundt til forsk, steder, hid
og did. Unge og friske Qvindfolk, som
kan tiene, maa ikke henligge uden Tiene-
ste, ei heller maa de omgaae og sælge
Frugter og deslige. Fl.Vi^ 1755. §17. *da,

som Betler, i Salen han omgik, ^a^^es.
Gieng.Till.48. 3.2) (jf. gaa om u. gaa 29.2;

^rotere; cirkulere; spec. (jf.bet.S.s): gaa
fra den ene til den anden inden for en kreds

af personer. *For dig omgaaer |
Det fulde

Bæger nu. Oehl.XX.88. 3.3) (videre anv. af
bet. 3.2j efter tur tildeles ell. paahvile alle

(den ene efter den anden) af en gruppe
personer; gaa paa omgang (mellem), (hver-

vet som tinghører skal) omgaa iblant Bor-
gere og Bønder, saa ingen, som haver
været sit Aar ud, skal dertil skrivis. DX.

to 1—7—2. Oldermanden (skal) tilsige en
Amts-Chirurgus at møde, hvilket saale-

des omgaar imellem dem alle, og Tour
å Tour alternerer. Chr. VFsLaugs-Articler.
(1748).222.

4) (jf.I\. om 13.3; t falde, styrte om.
høy og tyk Top fatter Vinden, hvorved
det (o: et træ) omgaaer. OeconJourn.1757.
196.

5) (jf. IV. om 1.2 samt gaa om u. gaa
60 29.1 slutn.) om samkvem med mennesker

(sjældnere dyr); nu næsten kun som dep.

omgaas; tidligere ogs. i aktiv form om-
gaa (part. omgaaet kan baade høre til inf.

omgaa og omgaas, se sp.511^''), fx.: Han
omgik ham med Ydmyghed. Holb.Hh.IL
235. (enkedronningen) omgik . . saaledes
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i'

med sin Fader (at 08v.).Slange.ChrIV.S5.

f. (visinok brugt som præt. til omgaas^:
vis man ikke tog sig i Agt, vilde det

ende med, at hun ikke blev regnet for

en ordentlig ung Pige, og de Familier,
hun kom i, vilde ikke synes om, at hun
omgik deres Døttre. EBo(le.Pige.(1914).73.

5.1) jævnligt til. i sin daglige færden være
(komme) sammen med og t forbindelse,

samtale osv. med, have at gøre med, have
samkvem med en person; have omgang
med; især om venskabeligt ell. selskabeligt

samkvem
; (1. br.) have samleje med (Pflug.

DP.416. D&H.)
II

i abs. anv.; dels m. flt.-

subj.: have indbyrdes samkvem; (bibl., for'
æld.) i videre anv. : leve i samfund med, sam-
men med andre, de omgaaes tilsammen
efter (1871: leve under^ de retfærdigste
love. St.t Esth.l6.8(Chr. VI). ere I da ikke
Kiødelige, og omgaaes efter (1907: van-
dre paaj menneskelig Viis? i Cor.5.5. de
omgaas ikke mere. JDÆH. en Dag kom
der pludselig en ung Pige udefra ind i

hendes Bekendtskabskreds, og da de hav-
de omgaaedes nogen Tid, og havde gaaet
Ture med hinanden under Armen . . blev
de Venner. ERode.Pige.(1914).81. dels(sj.)

m. ent.-subj.: have sin gang, være kendt,

,,komme" (i et hjem olgn.). dette var det
eneste svenske Huus, hvori jeg omgikkes
paa en fortrolig Fod. Gylb.L173. ved en
fortrolig Ven, som . . omgikkes i det Huus,
hvor Karen havde opholdt sig, havde han
fulgt hendes Skridt. smst.II.116. || m. obj.

Hånd er icke saa lærd; thi, naar I har
omgaaet ham en halv Snees gange, har
I hørt ald hans Lærdom, hånd kaager im-
mer op det skimme. Holb.GW. 1.1. jo læn-
gere og nølere de omgikkes hinanden, jo

mere bleve de Yenner.Rahb. Fort. 1.241.

*Hun er jo smuk, forstandig, englemild
|

At omssia.es. IIrz.AG.67. Jeg tror gærne
han vil ha' at jeg omgaas Fru H. og hen-
des Kreds. SvLa.FruG.26. Gjødvad ..fore-

kom Kierkegaard for meget Journalist til

at omgaas. EBrand. (Pol. ^Vil928. 10. sp. 1).

(ikke) kunne omgaas mennesker,
(ikke) være behagelig, korrekt i omgangen
med mennesker; være let (vanskelig) at om-
gaas; være (u)omgængelig. D&H. II. 23.
totem.: sig mig, hvem du omgaas, og
jeg skal sige dig, hvem du er olgn. Mau.
7103. IIrz.XVI.29. HCAnd.VI.53. Feilb.

II
(7iu 8j., jf. Mikkels. Ordf. 347) m. præp.

med. Den, som omgaaes med Vise (1931:
Omgaas Vismænd^, bliver viis. Ords.13.20.
Jeg omgaaes undertiden med fornemme
Laqveier, j eg veed nok, hvor der tilgaar udi
slige Huse. Holb.Kandst.IV.l. hans Væsen,
som ikke er at komme tilrette med, for-

volder at han . . ikke er at omgaaes med.
Skuesp.II3.52. omgikkes Slotsherren ikke
vel rundeligt med Dyveke. CBernh.IV.16.
(loppen) havde Frøken-Blod i sig og var
vant til kun at omgaaes med Mennesker.
HCAnd.VI.21. jf.: Vi bruge Guds Navn

retteligen, naar vi i al vor Trang paakalde
det, bede, love og takke, og saaledes flit-

tigen omgaaes med Gud i bønnen. Katek,

§22.jf.ovf.sp.513*^: Han kan med lige Let-
hed omgaaes med de forskielligste Men-
nesker. mO.II.77. 5.2) især i forb. m. nær-
mere (adverbiel) bestemmelse: forholde sig
paa en vis maade i sin optræden, op-
førsel over for en anden person, nu især

10 (jf. bet. 6.1) i sit jævnlige samkvem med denne.
Naar hånd behøver Soldater, laaner de
ham gierne, og retter dem af, hvordan de
skal omgaaes ham med Respect og Yd-
myghed. Holb.Tyb.I.l. han haver omgaaets
dem saa foragtelig, at de tilsidst ere komne
i Strid med hinanden. i2ei8er.7ZJ.56i. at

vores kiære Svoger . . bestandig med . .

Kiærlighed og Godhed har elsket, æret
og omgaaets vores Søster under deres . .

20 Ægteskab. Den da. Tartufe. 12. (apostlene)

omgikkes ham (o: Jesus) som Den, der
var ophøiet over dem.Mynst.Bispepr.(1852).
35. forstaa at omgaas Børn, }ieste.D&É.
man sagde I til hende og omgikkes hende
v3LTSomt.JVJens.HF.13. omgaas en som
et raaddent æg, (jf. bet. 6.8; dagl.) være
meget forsigtig (ængstelig for at støde olgn.)

i sit forhold til en. jeg maatte omgaaes
ham som et raaddent Æg, hvis vi skulde

30 blive YenneT.Molb.Breve.84. Mau.II.29. Fr
Hamm.Levn.L212.

||
(nu sj.) m. præp. med.

Tryphon omgikkes svigagtig med Antio-
chus .. og ihjelslog ham. iMafefe.i5.5i. jeg
veed hvorledes I har omgaaet med mig
selv og andre stakkels bønder. Holb.Jep.
III.2. Borrebye.TF.782.

6) (jf. gaa om u. gaa sp.486'^'^^-; til dels

videre anv. af bet. b) om behandling,
bearbejdelse olgn.; især som dep.: om-

40 gaas; tidligere ogs. i aktiv form om gaa
(part. omgaaet kan baade høre til inf. om-
gaa og omgaas, se ovf.sp.511^^), fx.: Præste
vidste bedre at omgaae med Gevær end
med Bibler og Alterbøger. Holb.DH.1.94.
Mig er det . . nok . . at han saa redelig
og forsigtig omgik sine Sager, at alle

baade maatte love og elske ham. Overs.af
HolbLevned.4. jeg (o: en læge) omgik hende
(d: en patient) paa denne Maade, som jeg

50 har anført. Lesser.Vandskræk.(1762).40. 6.1)

(nu næppe br.) m.h.t. levende væsen: un-
derkaste en vis behandling; behandle.

am. obj. saa spurgde han dem: Hvorfor
e havde omgaaets hans Folk i hans Fra-

værelse saa ilde?Reiser.II.44. i Steden for,

som en viis Regenter, at have omgaaet
Landet med Læmfældighed . . viiste han
intet uden Haardhed og Ukierlighed. Thu-
rah. B. 237. se ogs. ovf. 1. 48. \\ m. præp.

60 med: En anden Lov . . er mod dem, som
omgaaes ubarmhiertig med Kreaturet. L
Smith.(Rahb.LB.I.407). 6.2) (nu kun bibl.)

m. h. t. arbejde, virksomhed: give sig af
med; sysle med; vist kun i forb. m. præp.
med. Hvis nogen overbevisis usandfærde-
ligen, enten med muntlig, eller skriftlig,

XV. Rentrykt "/a 1934 88
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Stævnings forkyndelse at have omgaaet,
straffis ligesom falske Vidne. DL.1—4—6.
Nogen som omgaaes med Spaadom (1931:
driver Spaadomskunst^, eller er en Bag-
Yæ\ger.5Mos.l8.10. de, som omgikkes
(1931: syslede^ med Loven, kjendte mig
ikke. Jer.2.8. En . . Student omgikkes me-
get med at distellere sal volatile. ÆJPowf.

L.32. 6.3) (nu l.br. i rigsspr.) m.h.t. ting, der

underkastes en mekanisk behandling: ar-
bejde med; behandle; haandtere. \\ m.
obj. Jeg vil . . søge at opgive de fornem-
ste Regler, hvorledes man best bør om-
gaaes (ferskentræet). Fleischer.HB.439. De
(forstaar) nok at omgaaes et Gevær; men
med Jagten er De endnu lidt MYdioi. Blich.

(1920).XIII.U0.
II
m.præp.meå. Hol-

lænderne viide besynderligen at omgaaes
med Ost, Smør, Løg og Rødder. Holb.DH.
11.21. der hører Duelighed til at om-
gaaes med falske Tærninger. P^Hei&./Sfe.

11.230. Baxter . . havde paataget sig det
nødvendige Tilsyn med Dampmaskinen,
som han allerede meget godt forstod at

omgaaes meå. Hauch.VI.403. 6.4) under-
kaste noget, man har i sin magt, har raa-
dighed over, har mellem hænder, en vis (ikke-

mekanisk) behandling; forholde sig over for
paa en vis maade; træffe dispositioner
med; skalte og valte med; ogs.: bruge;
anvende.

\\
(nu 1. br.) m. obj. man kand

af samme merke, hvor ømmeligen Riigs-
Raaderne har omgaaets denne Fuldmagt.
CPRothe.MQ.II.52. Existents er ligesom
Bevægelse en saare vanskelig Sag at om-
gaaes.^ierfe. VII.264. man indrømmer gjer-
ne, at Eieren ikke omgaaes sit Tøi med
Omsorg. smst.VI. 375. jf. ndf. 1. 54: man
kom til det Resultat, at han var meget
rig, men ikke forstod at omgaaes Pen-

fe.
Qoldschm.SF.44. || m.præp. med. med

et (sælhundekød) vi havde selv, maatte vi
omgaaes saa sparsommeligen, som mest
muelig var. LTid.1739.181. den gode Hvit-
feld eller hans Amanuenses har omgaaet
meget skiødesløst med Documenters Af-
skrivning. Langebek.Breve.151. den Maade,
hvorpaa Fyrsterne . . omgikkes med Kirke-
og KlosteTgoåser.IINClaus.Ref.187. Han
omgaaes ilde med sin Formue. MO. her-
til . . kom, at Wergeland paa den hen-
synsløseste Maade omgikkes med Vers-
form, Rim og Metrum. HSchwanenfl.IIW.
96. ofte i forb. omgaas med penge:
*Nu — det er ei enhver, som kan om-
gaaes med Penge.Ew.(1914).II.217. Hauch.
VI.443. Lær Deres Børn, fra de er smaa,
at omgaas fornuftigt med Fenge.EGad.
TT.78. 6.5) underkaste tankemæssig
behandling; i tankerne sysle, beskæf-
tige sig med, ruge over; ogs.: spekulere
paa; pønse paa.

||
(sj.) m.obj. Har Du

en Mistanke til et Menneske, der er Dig
kjert, at han muligen omgaaes lønligt een
eller anden forfærdelig TsLiike. Kierk.XI.
60.

II
m. præp. med. de omgåes dermed.

at de vil afhugge broen. Moth.GSl. ikke
med nogen føye kand (vi) beskyldes for
at omgaaes enten med Underfundighed
eller med daarlige Anslag. Holb. Samt. 6.

Spørsmaalet er det, om man i denne Tiid
ey omgaaes med at indføre en nye Lær-
dom, hvilket jeg og mange flere har Aar-
sag at frygte for. EPont.Men.III.564. nu
vist kun i forb. som omgaas med en plan

10 eZZ. tanke: jeg kjender dets (o: Israels

folks) Tanke, som det denne Dag omgaaes
med (1931: Jeg ved jo, hvad de pønser
paa^. 5Mos.3i.21. *Du sidder helst saa stille

for dig selv,
|
Og omgaaes mest med dine

egne Tanker.Pa?M.!Z\i57. (han) omgik-
kes . . med Tanken om at købe et Land-
sted i Roms Omegn. JLange.1.165. I flere

Aar havde Hofjægermesteren omgaaedes
med Planer om at afvande en større Mose-

20 strækning. Pow<.LP.F77.i5^.
om-gaaelig, adj. [(nm'gå'ali] 1) som

kan omgaas (2) ; vist kun i ssg. uomgaaelig
(s.d.). 2) (sj.) til omgaa 5.1: som man kan
omgaas (jf. omgængelig 2). Der er kloge
og dumme Løver . . gnavne og livlige,

let og vanskeligt omgSLSLellge. Naturens V.

1916.315.
omgaaende, part. adj. ['(nmigå'ana]

1) præs. part. af omgaa brugt som adj.;

30 især i flg. anv. : 1.1) (især '^) til omgaa 2.i, i

forb. omgaaende bevægelse olgn. han
haabede med Held at kunne undgaa Skik-
kelsen . . men Skikkelsen skrævede plud-
selig ud mod den Side, hvor Thomas vil-

de iværksætte sin omgaaende Bevægelse.
Schand.TF.L240. Bønnelycke.Sp.l31. 1.2)

(1. br.) til omgaa 2.2. Der er i (Jesu ord) en
Blanding af . . omgaaende Klogskab og
Overlegenhedens stille Sikkerhed. Praw^ies.

40 XL448. 1.3) til omgaa 3.i.
||
(nu l.br.) om

person; dels: gaaende omkring i en kreds;

gaaende en runde; dels: omstrejfende; om-
flakkende. Da jeg speidede . . overrump-
lede den omgaaende Vagt mig.Sander.N
Ebb.125. omgaaende Tiggere.750. D&H.
t omgaaende skole(lærer) olgn., d.s.s.

Omgangsskole(lærer). omgaaende Skole-
mestere. Forordn. ^^M739. §12. Cit. 1 739.

(JoakLars.F.III.147). Her er i Bølling
50 Herred . . 26 Skoler. Deraf ere 8 Skoler

hos Degnene, og de øvrige 18 ere om-
gaaende Skoler. Cit.l790.(smst.L18). \\

(især

fagl.) om bevægelse af anden art. en Ma-
skines . . omgaaende (o: roterende) Bevæ-
gelse. i^ÆB". om vind: som skifter retning,

gaar om i et andet hjørne. Himlen (ændrede)
Udseende, det trak med Byger og om-
gaaende Vind og sønden Vande. Frederiks-

havnsAvis.^^hl928.1.sp.5.
||

(sj.) billedl, om
60 tanker. Men de havde jo dog altid haft

saa meget med dem i Rønbjerg at gjøre.

Hans Fader havde jo været Præst for alle

dem derfra . . Og efter disse omgaaende
Tanker brød saa tilsidst dog selve Hoved-
spørgsmaalet ind paa ham: var det maa-
skee alligevel rent galt, hvad han havde
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gjOTt? JakKnu.ln.24. 1.4) til omgaa 3.2;

spec. t om sygdom: som breder sig ved smitte;

epidemisk, i Vinteren imellem 1727 og 1728,

hvor en omgaaende Hoste udbredede sig

igiennem hele Europa. Zceaen. 71.55. (kia-

hoste) er en epidemisk eller omgaaende
Sygdom. Tode.ST.I.103.

2) {efter tg. (mit) umgehend(er post),

jf. eng. by return of post) i forb. med
omgaaende post (VSO. CBernh.NF.I.
34. S&B. Luav.306) ell.pT.omgsiSLenåe
post (smst.) ell. (ellipt.; nu sj.) med om-
gaaende (Schand.IF.290. Drachm.BF.
143) ell. (alm.) (pr.) omgaaende, egl
(især t) m.h.t. ældre forhold: med tilbage-

vendende post; med først afgaaende post;

straks, ufortøvet med posten; i videre anv.

(især dagl. og kun i forb. (pr.) omgaaende^ ;

straks; med det samme; uden opsættelse;

ufortøvet. *han takked derfor punktlig
mig omgaaende. jDrac^m.i)J.J. 85. Efter
hendes Diktat havde Forvalteren maat-
tet skrive til den gamle Grevinde i Kø-
benhavn . . Og der var pr. Omgaaende
kommet . . ^v2i£.Wied.S.341. et Spil, hvor
Fiasko betød Døden pr. omgaaende. Berg-
stedt.J.64. nu stod han paa en Station langt
borte og klagede sin Nød. Han havde
glemt sit Nøgleknippe, og han bad i lige-

frem ydmyge Vendinger om at faa det
sendt omgSLSienåe. Buchh.UH. 93. \\ i forb.

omgaaende svar. Det omgaaende Svar
satte en bestemt Dag som Ankomstdag.
Drachm. UB. 355. som omgaaende Svar
paa Deres Forespørgsel af i Gaar medde-
ler jeg Dem æThødigst. Ludv.
Omg^ang;, en. ['(omigaix*] flt. -e. (glda.

omgang, omgong, umgong (Suso.42), oldn.

umgangr, ty. umgang; vbs. til omgaa, jf.
Omgænge, omgængelig, Omgængelse)

1) (nu kun m. overgang tU bet. 4:.i) til

omgaa 1: gang, vandring rundt om
noget. Lauzun gjorde en Omgang om
Bordet i Peristylens Indre næsten i Løb
om bag Kongens Stol. Schand.IF.l 9.

|| f
iomgang,i omkreds (egl. udmaalt i skridt).

en Kreds, som holder 500. Skrit i Omgang.
Fflug.DP.183. Pladsen, som Greenene over-
skyggede var i sin Omgang 120 Fod. LTid.
1722. Nr. 5. 5. den ene (høj) var rund og
havde 80 Skridt i sin Omgang, smst.1726.30.

2) (sj.) til omgaa 2.i: det at beskrive
en bue, gaa uden om noget, gaa en om-
vej olgn. Dens (o: solens) Udgang er fra

Himmelens ene Ende, og dens Omgang
indtil (1931: dens Omløb naar til^ dens
anden Ende. P8.i9.7. Kongen . . remar-
qverede med stoor Fliid de adskillige Om-
gange, som hånd havde maattet tage, for

at komme ud imellem disse Søer og Mo-
rsiåser. LTid.1736.94.

3) til omgaa 3. 3.l) (nu i rigsspr. kun m.
overgang til bet. Li) om vandring i en
rundkreds, rundt til forsk, steder
olgn.; spec. om optog, procession. Omgang
paa Gaden med hellige Ting hos de Ca-

tholske. vAph.(1759). Ved Omgangen paa
Stuerne om Morgenen Kl. 8. følge de Stu-
derende . . om med Professoren. NyeHy-
gæa.V.(1825).460. Han bemærkede Dig-
teren med det mørke Blik, der gjorde en
Omgang fra Gruppe til Gruppe. Se/land.
TF.II.177. Naar saa Omgangen (o: van-
dringen omkring til gaardene) var forbi,

hjalp de voxne Børnene med at lave til

lp Gilde. Feilb.BL.272. omgang med kors og
helgenbilleder på maxk.Feilb.III.96. jf.
Omgangslærer: Skoleholdernes Omgang.
Forordn.^^l\1739.§9. || om tings bevægelse

(i rundkreds, cirkel). Moth.G54. Planeters
Omga.ng.vAph.(1759). Hiulets, Bommens,
Møllevingens Omgang.7S0. spec. (nu kun
m. overgang til bet. 4.i og s) om det forhold,

at en skaal olgn. gaar rundt i et (drikke)lag

til alle deltagerne (jf. Omgangsskaalj; ogs.

20 om samtidig drikning af deltagerne. Moth.
G54. Man begyndte at drikke sin Kam-
merat til med et Glas eller Bæger, og ved
hver Omgang forøgedes det med eet til,

indtil Dusinet blev fuldt. Rahb.Tilsk.1808.

669. Klubbens daglige Liv . . med Vise-
sang og Omgang af den ogsaa fra Hei-
bergs Viser . . kendte Bøsse for de Fat-
tige. VilhAnd.Litt.il. 892.

II f overf., om
tænkt bevægelse, især om en periodes forløb.

30 endeel Aars eller Tiids, Terminers Om-
gang. vAj^/i.fi/^P^. 3.2) t til omgaa 3.2:

(sygdoms) udbredelse ved smitte; epi-
demi, det var en meget farlig Omgangs
Tid. Rottbøll.S.26.jf.: Denne Epidemie (sy-

nes) at være i en bestandig og næsten
periodisk Omgmg.Tode.ST.I.103. 3.3) til

omgaa 3.3, om det forhold, at noget
efter tur tildeles, paahviler osv. den
ene efter den anden af en kreds af per

-

40 soner; ogs. om regelmæssig skiften af forsk,

ting eli. forhold; fast skifte; turnus.
ved Omgang foruden Persons Anseelse .

.

skiftes (o: til at holde vagt).Forordn?^U
1705.§17. (fiskedammene) bruges efter or-

dentlig Omgang til Fiskeri, Agerland,
Eng og GvdSiSgaxi.g.Olufs.NyOec.1.52. Rønne
Meenighed og Annexet Knuds Kirke (har)

i henved et Aar . . savnet Præst og Siele-

sørger. Ordentlig Omgang mellem Nabo-
50 præsterne for at besørge Gudstienesten

har ej været indført. Chr.VIII.(Bornh.Sam-
linger.XVI.(1925).63). Kun eengang om
Ugen kom „Viborg Samler" til ham, og
de kjøbenhavnske Blade brugte en heel
Maaned til at gaae Orngsmg. HCAnd.IL
110.

II
nu næsten kun i forb. efter ell.

gaa omgang, man (havde) Foreninger,
vori man efter Omgang holdt Drikke-

gilder hos hverandre. Molb.Dff.11.66. *der-
60 for maa hver Qvind eller Mand |

Paa Om-
gang helde deri (o: i danaidernes kar) sin

Spand. Heib.Poet.X.260. Adgang til Vaske-
kælder og Tørreloft efter Omgang med
de øvrige Beboere. JurFormularbog.^328.
Hans Sønner havde for Skik at holde

Gæstebud paa Omgang hos hverandre .

.

83*
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Naar saa Gæstebudsdagene havde naaet
Omgangen rundt (jf. u. bet. 4.1^, sendte
Job Bud og lod Sønnerne hellige sig.

Job.l.4(1931). efter omgang, spec. (for-

æld.) m. h. t. det forhold, at haandværks-
svende skulde søge arbejde hos mestrene i et

bestemt skifte, efter tur, ikke selv kunde vælge,

hos hvem de vilde arbejde (jf. Begærvalg^.
Forordn.'^yalSOO. §3, 1. CNyrop.Haandv. 8.

72.225. gaa paa omgang, efter tur til-

deles ell. paahvile den ene efter den anden
af en gruppe personer; spec. (foræld.) om
fattiglem, der tidligere fik kost oglogi hos sog-

nets beboere skiftevis (CBernh.XI.71. MDL.
Feilb. Halleby.135). Afgjørelsen (af, hvem
der er autoritet) er over min Forstand,
hvad enten den skeer ved Lodkastning
og Ballotation, eller Værdigheden selv
gaaer paa Omg2ing.Kierk.IY.280. Denne
tømte (glasset) helt, og nu gik det paa
Omgang mellem de Tre. Schand. TF. II.

370.
II

(foræld.:) de Indianske og andre
Octroyerede Compagnier . . kand kiøbe
deres 01 hos hvilken Brygger . . dennem
lyster, alleeneste at saadanne Bryggere
ikke Brygger oftere end det dennem udi
Omgangen er tilladt at Brygge. ^r<icZer

forBryggerne iKbh.^^/al723.§8. (bryggerne)
maatte kun brygge efter en bestemt Om-
gang og et vist Kvantum. EHolm.DH.
1660-1720.1.266. jf.: mener I da at Ægte-
skab er en Omgang? Saa at enhver maa
brygge vexel viis udi en anden Mands
Brygger-Kiedel.HoZ6.Z7st/nZ.JZ7.e. at stifte

blant Boghandlere en Omgang, saa at,

ligesom der ere Omgangs-Bryggere,
der ogsaa kunde beskikkes Omgangs-Bog-
handlere. sa.Ep.II.198.

4) videre udvikling af bet. 3. 4.1) det
at gennemvandre, beskrive en enkelt
kreds, cirkel osv. ell. den enkelte kreds,
cirkel, der gennemvandres ell. beskrives, ofte
betragtet som del, afsnit af en længere (kreds)-

bevægelse. \\ m. h. t. levende væsener: runde;
tur. Møller rejste sig, gjorde et Par Om-
gange op og ned ad Gulvet, tog saa sit

Glas og stødte det mod Aages. Bergs.FM.
24. Mændene . . var en Omgang ude at

se Besætnmgen. Malleby.139. \\ spec. (jf.
bet. 4.2; sport.) om (tilbagelæggelse af) den
kredsformede bane, der bruges ved (vædde)-
løb, kapsejlads olgn. Efterat Drengene have
løbet nogle Omgange baglænds, vende de
sig paa Ordet „Omkring", og fortsætte
Løbet ligefrem. Gymn.(1828).27. Scheller.
MarO. Han (o: en cyklerytter) sakkede
mere og mere bagud og blev efter syv
Omganges Kørsel overhalet af det øvrige
Felt. BerlTid.'^/Bl933.M.10.sp.3. vi svøm-
mede tre omgange i det store bassin

i

jf. bet. 4.2: skal vi spille en omgang til

(d: i kroket)?
\ \\ m.h.t. tings bevægelse,

rotation: omdrejning, været (o: vinden)
gaaer stedse om og om, og farer frem, og
været kommer tilbage efter sine omgange
(1871: Kredse; 1931: den drejer atter og

atter og vender tilbage til samme Kreds-
løb;. Præ^.i.^CC/ir.Fri (jf. Kierk.XII.144).
for hver Omgang, Skruen, Hjulet . . gør.
D&H.

II (jf. bet. l.s) om den enkelte om-
sluttende kreds ved om-binding, -surring osv.

Muffen af 2 Dyr af ubestemmelig Art,
der naar en Omgang om Muffen. FolitiE.

Kosterbl.^^l\ol923.1.sp.2. hvem bryder sig
om Naturen . . naar man sejler Kapsej-

10 lads. Det er mere med at bedømme, hvor
mange Omgange, der skal paa Bommen.
PoUI%1930.3.sp.3.

II
om den kreds af per-

soner, man gaar rundt til (især for at byde,

give dem noget), ell. som noget cirkulerer

blandt; vist kun i forb. (hele) omgan-
gen rundt. Konfektassietterne tømtes,
essertvinen var bleven skjænket Om-

gangen Tundt. Top8.I.359. Job.l.5(1931; se

u. bet. 3.8j. naar der er fødselsdag i klas-
20 sen, plejer fødselsdagsbarnet at give bol-

sjer hele omgangen rundt
i

i videre anv.
om en række stadier olgn., som gennemløbes

:

drengen har haft mange børnesygdomme;
han har vist snart været hele omgangen
rundt

i II
(haandarb.) den række masker,

der strikkes fra udgangspunktet, indtil man
naar tilbage til dette. Hvormange Masker
tager du i Omgangen ?FiSO. Hvor mange
Omgange skal jeg strikke, før jeg be-

30 gynder at tage ind ? Hostr.ÆS.1.3. AndNx.
VM.III.18. 4.2) (jf. u. bet. 4.i; om afsnit
ell. afdeling af en foreteelse, hvor der

finder et regelmæssigt skifte sted
|| (jf. Gang

2.4; afdeling (af en bestemt varighed) af
væddekampe olgn. (ml. to hvil). Kampe (o

:

boksekampe) paa over 15 Omgange burde
aldrig finde Sted. ACMeyer.Idr.l5.7. \\ -^

et antal sammenhørende spil; især: saa mange
spil, at alle deltagerne efter tur har givet

40 kort, haft udspillet ell. lign. Moth.G54. Man
bestemmer . . forud, hvormange Omgange
man skal spille, som mestendeels bliver
fastsat til 10, og altsaa udgiør 40 Spil.

SpiUebog.(1786).50. Nu er Omgangen ude.
VSO. „Kom med Kort . .1" Der blev spil-

let en Omgang. Lauzun vandt 1000 Livres.
Schand.IF.120.

\\
(dagl.) hvad man fore-

tager sig mellem to standsninger ell. ophold;
„tur". Skal vi ikke op at age en Omgang

50 (0: paa karrusel). Schand.SF.250. Om Mor-
genen er vi . . fornuftige, om Middagen
synes vi, alting er grinagtigt, og om Af-
tenen bliver vi gerne en Omgang højtide-
lige. S^Jør^m.ri^Oi^.^^Jf. Saa ser han (o:

en hund) en Mand gaa forbi . . og giver
sig derfor til at gø en OmgdiUg. Fleuron.
K.107. jf. bet. 4.3: jeg trakterede de kjøn-
neste (piger), jeg traf paa, med en Om-
gang paa Karusselbanen. *Sc/iawd.F.77. jf.

60 bet. 4.4: den Slags Ravnemødre skulde en
Omgang i Forbedringshuset. AndNx.TJ.119.

Il efter præp. i ell. (nu næppe br.) paa, i

betegnelser for et af stadierne af en udvik-
ling, handling, begivenhed. Vore Rosen-
træer har imidlertid ogsaa blomstret yn-
dig paa anden Omgang. Grundtv.B.II.602,

I
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ved Omvalg stemmer man i flere Om-
fange. /)<feiZ. ofte i forb. som i denne,
første, anden omgang: Vi bukkede
under i denne Omgang . . Men derfor kan
vi vel rejse os og sejre i den næste. Pont.

F.II.14. det var ikke andet end store for-

vovne Børster der slap frem til Pigerne,
i anden Omgang gjaldt det saa om de
tækkedes aem.jVJens.CTA7. Hun var
nok alligevel ikke saa galsindet som hun lo

lod til i første Omgang. AndNx.DM.IV.24.
4.3) (dagl. ell. restaurations-spr.) det, hvor-
med en kreds af personer trakteres;
især om et kvantum drikkevarer, der sam-
tidig serveres for et selskab paa restaura-

tion; ogs. (især m. fig. nærmere angivelse af
det, der spenderes; jf. bet. 4.4J om en vis por-
tion af drikkevarer, lækkerier osv., der gives

en ell. flere. *Vært, tag Omgangen væk
|

og lad en anden begynde; I men ikke . . 20

af samme Tønde. Drachm.PHK.88. (han)
lavede endnu en Omgang (o: af punch)
til sig og sin Giæst.Schand.TF.II.223.
(han) bestilte . . en Omgang Bajere. CMøll.
PF.195. en Omgang Romtoddy — Stuen
rundt. BingeDage.(1886).159. Stevnsfisker-
ne gaar rundt og giver Omgange. CEw.
F.163. Anna bød Per en ny Omgang
Brystsukker. Aakj.VB.119. 4.4) (dagl.) por-
tion, dosis af noget (som man faar, ind- 30

tager, nyder, behandles med osv.). at gaa
en Tur, for at faa en Omgang frisk Luft.
CMøll.PF.228. Hjulene havde han givet
en frisk Omgang ^mQre\se.Wied.L0.190.
som en Tjenestepige, der havde født i

Dølgsmaal og saa straks gik hen og faldt

paa Knæ for Herredsfogeden og . . bad
om en Omgang Tugthus. Wied.S.363. fore-
stillingen var en værre omgang hø

j ||

i videre anv., om en vis (afsluttet) &e- 40

handling, bearbejdelse, medfart, ofte

af ubehagelig art, ell. i al alm. om en ube-
hagelig oplevelse, tilskikkelse olgn.

Højre , er kommet plukket og forrevet
tilbage fra en saadan Uriaspost, og Lands-
tinget har givet det en Omgang til, hvor
det er gaaet endnu værre. Hørup.III.273.
(de) gav Hornskeerne en lille rensende
Omgang med TomvaeUmgeren.Pont.KS.26.
Theselskab — Frierbesøg — Sædeligheds- 50

møde I Det bli'er saagu en kraftig Omgang!
Wied.BSt.lll. Jeg kunde i Gaar ikke . .

mine Lektier . . det var Dagbogens Skyld,
derfor faar den ogsaa kun en rask Om-
gang i DsLg.00tt.MedungeØjne.(1921).33.
den første Æltning (af leret til jydepotter)
foregik i Marts Maaned, altid under aaben
Himmel og med bare Fødder — en kold
Omgang! AchtonFriis.JL.1.458. de har
faaet nye møbler og nye tæpper; det har 60

været en dyr omgang
| || i forb. som en

omgang klø, prygl olgn., en dragt klø,

prygl osv.; ogs. abs., om korporlig revselse,

irettesættelse, skænd, (haard) kritik olgn.

selvfølgelig bør man som Fader af og til

give sin Søn en lille Omgang for dog at

have lidt Haand i Hanke med ham. Gyr
Lemche.FS.7. Han kan takke sin Lykke,
at jeg itte gav ham en anderledes Om-
gang. JakKnu.GP.2 9. Kammerherren faar
sin sædvanlige Omgang (o: kritik) — den
han paa anden Menneskealder er bleven
lige rank .. under. Drachm.(PoU*/sl904.1.
sp.2). en Omgang Klø. MTwainiUdvalg.
III.(1905).42. en Omgang Ris i hans bare
Noksagt. HBrix. (DagNyh.^Vi^l928. S.sp. 6).
en omgang for lopper, se I. Loppe 1.2.

6) til omgaa 5. 5.1) i al alm.: det at
omgå as (5.i), have (især: fortroligt, ven-
skabeligt ell. selskabeligt) samkvem; ogs.

(jf. omgSiSi 5.2; nu l.br.) om den maade,
hvorpaa man omgaas andre; ofte i

forb. m.præp. med ell. (nu næppe br.) gen.,

poss. pron. til angivelse af den ell. de per-
soner, man omgaas. *en Mage, | Som .

.

ved en kiærlig Omgang kand
|
Forlænge

ham hans I>a.ge.Wadsk.l22. *hun tidt har
ønsket sig min Omgang | . . og jeg lovet

|

Snart at besøge hende. Oehl.A.325. Knig-
ges Regler for Omgang med Mennesker.
Grundtv.TJdv.1.164. af ti Venskaber vilde
de otte ikke engang have vasret Omgang,
hvis ikke . . Skjebnen havde paatrykt dem
det høiere Stempel. CBernh.XI.3. jeg har
taget mig af Dem, og god Omgang skal
jeg lære I)em.HCAnd.VII.180. De har
aldrig været Veninder, og vor Omgang
er ganske overtlsidisk.KLars.AH.10. jf.:
det ene Lands Omgang med det andet,
skeer . . beqvemmeligere derpaa (o: paa
havet) f end paa det Tørre. Suhm.II.76.

||

efter præp. i: Niebuhr er en ganske for-

træffelig Mand, hjertelig og beleven i

Omgang. Ørst.Br.1.296. han havde Fred i

Sindet, var paa sin Maade munter og
spøgefuld i daglig Omgang. Goldschm.
VITI.51. PontFL.242. \\ iforb. som have
ell. O pleje (Molb.Ev.II.(1854).71. S&B.
11.183. EGad.TT.46) ell. (nu næppe br.)

holde (VSO.II.621. MO. D&H.) om-
gang (med), han havde haft megen
Omgang paa det sidste med Professor S.

Langebek.Breve.334. Mit meeste og kjæ-
reste Selskab var qvindeligt, med Drenge
havde jeg liden eller ingen Omgang. Winth.
IX.187. hans Fordærvelse gaaer saavidt,

at han lægger sig efter den sorte Kunst,
og har Omgang med Mørkets Aander.J?r2:.

IX.220. Den (0: visdommen) gjør sin ædle
Byrd herlig, idet den haver Omgang (Chr.

VI: omgængelsej med Gud.Visd.8.3. 5.2)

CP kønsligt samkvem; seksuelt forhold.
Løsagtig Omgang har i vore gamle Love
og Anordninger forskjellige Benævnelser.
Baden.JurO.T.312. han troede . . at al Om-
gang med Kiønnet var Synd og imod Na-
turen — snurrigt at dømme saaiedes, efter

at han selv har fabrikeret 13 Børn. HHans.
PD.128. han blev meget begjerlig efter

at have Omgang med hende (Chr. Vi: sove
hos hende). Jud.12.18. deres Kvinder om-
byttede den naturlige Omgang (1819:
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Brug) med den unaturlige, og ligesaa

forlode ogsaa Mændene den naturlige Om-
gang med Kvinden (1819: Qvindens na-

turlige Brug) og optændtes i deres Brynde
efter hveTånåTe.Bom,1.26-27(190?). jf. bet.

5.8: (Moses) tillader en Fader, at give sin

Søn en Slavinde til Omgang, indtil hans
Omstændigheder tillode ham at give ham
en Ægtekone. Schytte.IR.V.77. \\ i forb.

legemlig ell. (nu sj.) kødelig (VSO.
MO.I.1208) omgang. YSO. Lov^VilSee.
§162. en Kvinde, som har legemlig Om-
gang (1931: har Samleje^ med en Mand
(Chr.VI: som en mand ligger hos med
sædj. 3Mos.l5.18. Mænd, der ere vante til

legemlig Omgang med Prostituerede, ville

under Tiden vise sig impotente i deres
Ægteseng. KPont.Betsmed.1.49. 5.3) om (ell.

m. særlig tanke paa) den ell. dem, man
omgaas; undertiden spec. om den kreds af
personer, man omgaas selskabeligt, (en mo-
der bør) forbyde sine Døttre en Omgang,
der ikke er sømmelig. Spectator.299. snart
var han Melneks daglige og næsten eene-
ste OmgSLUg. Eahb.ProsF.in.l83. Hendes
Omgang vare Børn, Fugle og Blomster.
Oehl.0S.223. slet Omgang (Chr.VI: ond
snakj fordærver gode Sæåerl lCor.15.33.
*Aander er slet ingen Omgang for os.

Drachm.SH.99. det er ikke til at und-
være en Tjener, naar man skal have en
større Middag med den Omgang, som vi
har. TidensKvinder.^U1929.10. jf. u. omgaa
5.1: Det gamle Ordsprog . .: Siig mig
Eders Omgang, og jeg skal sige Eder
hvem I ere. Eauch.1.338.

6) til omgaa 6. 6.1 ) (nu sj. i rigsspr.) til

omgaa 6.i: behandling af dyr ell. men-
nesker (nu næsten kun (jf. bet.b.i): som
man i det daglige omgaas, har at gøre med).
en kort Afhandling om den haarde Om-
gang som Creditorer brugte mod deres
BkjldeneT.LTid.1740.693. Al Slags haard
Omgang, saasom Stokkeslag . . og deslige.
MR.1741.801. Tieneste-Tyende .. deres
Forhold, samt Omgang imod dem i deres
Tieneste. PZ.Viai 755. Man nyder en god
Omgang i dette Huus.750. i Bekiendt-
giørelser fra Tienestesøgende (læses ofte),

at de see mindre paa Lønnen end paa en
god Omgang. PEMm.^335. Feilb.

(I (nu
næppe br.) i forb. m. præp. med. Euro-
pæernes ufornuftige og . . høilastværdige
Omgang med de Vilde. Kraft.VF.5. (man)
harmer sig saa bitterligen over den stren-

fe Omgang med Fiender, som Bibelen
er og der fortæller om. Balle.Bib.1.23.

6.2) til omgaa 6.2-3: arbejde, beskæf-

syslen med, samleven med noget; vist kun
i forb. m. præp. med. (fynboerne følger)
ikke gierne . . noget nyt Forslag til an-
den Omgang med deres Agerdyrkning.
EPont.Atlas.lII.396. den idelige Omgang

med Ilden haver foraarsaget denne . .

Opdagelse. Zra/'f.Fi^.i 7 7. Dit eensomme
Livs bestandige Omgang med Bøger . .

kiender jeg for vel, til at jeg . . torde

fiøre mig Regning paa mange Breve.
'rSneed.1.1. Den rette Omgang med Bier.
VSO. Omgang med god mad gir en vis
kultur, det vil sige at spise den, ikke at
lave den. Hjortø.TO.37. (jf. bet. 6.1; spøg.:)

10 Svenskeren, der . . under dybe Rømnin-
ger plejer Omgang med en lille Kognaks-
ksnaitel. E8m.f.99. 6.3) O til omgaa 6.4:

anvendelse, brug, benyttelse (af noget)
ell. det at disponere, raade over noget;
vist kun i forb. m. præp. med. jeg har
maattet sidde ti Aar oppe i Viborg for
utilladelig Omgang med Knive, som Fan-
gefogden sagde. Etlar.IX.174. ulovlig Om-
gang med Hittegods.D&H. branden skyl-

20 des børns uforsigtige omgang med tænd-
stikker

i II
m. h. t. penge. Hans letsindige

Omgang med Penge er kun lidet høi-

modig. Mynst.BIS.1.289. Crispi's Omgang
med de offenlige Midler har jo ikke givet
noget særdeles smukt Eksempel. -BrayjcZes.

XI.lOl. Børns Omgang med Penge. jEGad.
TT.78. 6.4) (videre anv. af de foreg. bet.

(og maaske delvis til omgaa 5.2^; nu kun
jur., emb.) adfærd; fremgangsmaade.

30 det er troeligt, at Tildernes Tilstand har
været Aarsag til saadan usædvanlig Om-
gang. Holb.Berg.185. (fuskeres) hemmelig
Omgang i deres Cnrer. Beskr.(MB.) */it

1735. det . . har (ikke) været hans fulde
Hensigt, at de rette Omstændigheder, og
den rette Omgang derved (o: ved et drab)
skulde tydelig blive lagt for Dagen. Stam-
pe.1.74. „Jeres Søster er gift" — „Hvor-
ledes? Af hvem? uden mig? hun skal

40 døe for min Haand" — »Jeg forsvarer
hende" — „Hvilken ublue Omgang! den
skal hæYnes.'*Jacobi.(Skuesp.IV.257). \\ især

i forb. (u)lovlig omgang, (u)lovlig frem-
gangsmaade i retssager olgn. at man Dri-
stelig beskylder os, og anfører intet Be-
viis imod os . . det er noget, som kand
kaldes unødig Trette og ulovlig Omgang.
Langebek.SA.5. i Praxi bær (rettergangen)
i Almindelighed Navn af lovlig Omgang.

50 Nørreg.Privatr.V.l 9. ved upartisk Under-
søgelse og lovlig Omgang . . kunde (sa-

gen) a.fgiøTes.Engelst.Phil.158. Hylling.HJ.
81. jf DSt.1922.136.139.

7) konkr., om hvad der omgiver ell. gaar
rundt om noget ell. danner en rundkreds
olgn. 7.1) (fagl.) gang, passage, der
fører rundt om noget; i forsk. spec. anv.,

fx. (bygn.) om (bue-, søjle)gang, der gaar
rundt om tempel, kirke, klostergaard (jf.

60 Klosteromgang^ olgn. ell. inde i kirken

langs ydermurene ell. omkring hejkoret (jf.

Koromgang^, om balkon, galleri, platform,

der gaar rundt om noget (fx. om et taarn
ell. om en vindmølle. VSO. Gjel.M.ll. Pol
^^/iol917.9. jf. MøUeomgang;, (foræld.) om
gang omkring en by inden for volden (Moth.



626 Omgansfis- Omfi^aiigsiiiaade 626

G54) ofl. han byggede ved Husets Væg
en Omgang (1931 : Tilbygningj trindt om-
kring, i 7i^.6\5. Jeg kiørte ud til det be-
rømmelige Oliven-Kloster, hvor mig vii-

stis i omgangen for ved Kircken det stæd,
hvor dend Olivenske fred blev sluttet.

JJuelAé7. Høit over Alter og Prædike-
stol . . gaaer en bred Omgang trindt om-
kring Muren. Moi6.Z77.^5. Uden om det
øverste Stokværk i Taarnet var en Om-
gang, hvorfra Slotsvagten kunde see ud
over Staden. CBernh.Ill.224. nogle (fugle)

sætte sig paa Brystværnet paa Fyrets Om-
gang eller foran Ruderne. Frem.DN.441.
Ogsaa af Stenklosteret fandtes utvetydige
Spor . . og det viste sig, at det havde haft

en Omgang (sLmhitns). VLorenz.BD.il. 7.2)

(fagl.) gjord, der (som del af seletøjet) gaar
vandret midt om hestens bagkrop (og
sætter hesten i stand til at holae køretøjet

tilbage ned ad bakke). MR.1793.690. Landm
B.II.226. 7.3) (jf. u. bet. 4.1 ; især fagl.) om
de længder af noget oprullet, der
danner de enkelte kredse. Spiralrullen
. . er anbragt paa Uroens Axel. Den yder-
ste Omgang er indladt i Spiralbeholderen.
GFUrsin.Vhre.(1843).66. dette Stopper-
værk anbringes saaledes, at man ikke an-
vender de sidste Omgange Fjæder. smsf.

57. 7.4) (fisk.) den ringformede del (ho-
vedet) af sildebundgarn; ring. IWith.De
da. Fiskekyster. (1802). 9. LovNr. 56^U1888.
§26. 7.5) (landbr.) heste(om)gang. Landb
O.IL618. AarbSorø.1924.40.
Omgan^n-^ i ssgr. ['comgaiis-] af Om-

gang; af (mere tilfældige) ssgr. m. Omgang
5.1 kan (foruden de ndf. medtagne) nævnes
Omgangs-bekendt, -broder, -forbindelse,

-regel, -skik, -sædvane, -væsen, f -aar,
et. [3.1] kalenderaar. *Mens Solen over sin

tolv-træmmed Himmel-stige . .
|
Til Ver-

den deeled fik Syv samfuld omgangs Aar.
PoulPed.DP. 42. BDiderichsøn.Friderichs-
Berg.(1705).A3^. -beistilliiig:, en. [8.8]

(nu sj.) bestilling, hverv, der gaar paa om-
gang. Moth.G54. VSO. -hog, en. spec.

[3.1] (foræld.) om bog, der, naar høhøsten
var mislykket, af degnen bragtes omkring til

folk, for at de deri kunde tegne sig for bi-

drag til afhjælpning af nøden. Cit.1742.
(AarbKbhAmt.1922.107). -brev, et. [3.i]

^jf. -seddel, -skrift, -skrivelse samt Omløbs-
brev; foræld.) brev med meddelelser (især

fra øvrigheden) , der sendtes rundt fra den
ene til den anden af den gruppe personer,
meddelelserne var bestemt for; ogs. om (ens-

lydende) meddelelse (især fra øvrigheden),
der tilsendtes en gruppe personer samtidig;
rundskrivelse; cirkulære. Moth.G54. I Mulet
givet af Just Reimer for modvillig For-
haling i at gaae med et Omgangsbrev til

Øsløs: 2 Rå. Cit 1815. (Aarb Thisted. 1927.
328). Marts -Ministeren for vort Skole-
væsen havde . . i sit bekiendte Omgangs-
brev (paaPluddervælsk „Circulaire").. ind-
rømmetTrangen til nye Anstalter for Folke-

dannelsen. Grundtv.Dansk.I.631. FDyrlund.
TN.180. MDL. -brygger, en. se u. Om-
fang 3.3 slutn. -fod, en. [5.i] (jf. Fod

.2; især (D) i forb. som være paa om-
gangsfod (med), (staa i et saa fortro-

ligt, venskabeligt forhold til, at man) omgaas
(nogen). Hørup.III.234. Det er mine to

andre Døtre — af første Ægteskab . . men
baade jeg og min sidste Hustru er paa

10 Omgangsfod med deres forrige Moder.
ORung!Nov.I.116. CO -forhold, et. [6.i]

Samlivet med Mendoza (blev) løsnet lidt,

uden at der dog kom noget engt Om-
gangs- eller Venskabsforhold mellem ham
og Schiøtt. Goldschm.III.313. Naar man øn-
sker at paabegynde et Omgangsforhold
med en Familie, aflægger man Visit. For^
Hj.IVl.107. W -form, en. [6.i] den maade,
hvorpaa man omgaas andre; ogs. om de (sel-

20 skabelige) former, der iagttages ved omgan-
gen med mennesker. Omgangsformerne er
bundne og stivnede i Sæd og Skik, saa-
ledes som ofte endnu hos Bønder. VVed.
H.29. Hans Omgangsform var Levantens
bedste. FrPoulsefi.MD. 125. -fælle, en.

[5.1] (jf. -mand, -menneske 2, -ven; især

(D) person, (bekendt, kammerat), som man
omgaas. Adam . . fandt selve Edens vel-

signede Skygger trykkende uden en delta-
so gende Omgangsiælle. Fullom. QvindensEi-

storie.(overs.l856).12. Otto Horrebow var
hans (o: MCBruuns) gode Ven og Om-
gangsfælle. ESchwanenfl.H.354. en af Hof-
jægermesterindens nære Omgangsfæller.
Pont.LP.VII.87. -gæstebud, et. [3.3] (jf.
-selskab; nu næppe br.) gæstebud, der efter

tur afholdes af en række personer. Rahb.
E.L79. -kredis, en. [5.i] (jf. Omgang 5.3j

den kreds af personer, man omgaas. *Min
40 Omgangskreds er . . |

Indskrænket . .
|

Til trende Væsener. Bagges.SkR.214. Han
havde . . en udbredt og en meget behage-
lig Omgangskreds. Mynst.BlS.in.230. JP
Jac.II.3. Drengens Forældre hørte til vor
Omgangskreds. AndNx.DB.74. -liv, et.

[6.1] (især fD). Selskabs- og Visitvæsen
syntes mig at gjøre hele Omgangslivet til

en død Mekanisme. Ina.EF.III.113. Kort-
spil . . har erholdt en vigtighed i det sel-

50 skabelige Omgangsliv, der ikke kan An-
det end være skadelig for dette. Erz.V.84.

EGåd.TT.147. -lærer, en. [3.i, 3.3] (jf.

u. omgaaende 1.3, Omløber 1.2 ;
foræld.)

lærer, der i egne m. spredt bebyggelse rejste

rundt og holdt skole paa forsk, steder (og fik

kost og ophold hos beboerne efter omgang);
vandrelærer. KMich.SM.123. JoakLars.F.
111.136.142. Cavling.RS.125. -læsning,
en. [3.1, 3.3] (foræld.) d. s. s. -undervisning.

60 Cit.l739.(JoakLars.F.III.147). -maade,
en. [6] (nu kun dial.) behandling; frem-
gangsmaade. Den egentlige Omgangs-
Maade med Salt-Syderiet i Nørre-Jylland,
findes korteligen beskreven. EPont.Atlas.

1.464. For den Omgangsmaade de havde
brugt i at aarelade mig, gav man mig
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følgende Regnskab. Bagges.NK.SO. Er der
blot en god Omgangsmaade og gives

en rimelig Løn, kommer vi nok tilrette

om det øvrige. StrangeJP.n.117. OrdbS.

(Sjæli, Loll-Falster), f -mand, en. [5.i]

mandlig omgangsfælle. (han) havde forhen
været Reynhards . . daglig Omgangsmand.
Gram.(KSelskSkr.III.lO). den morsomste
Omgangsmand, jeg endnu havde forefun-
det.Rahb.E.III.293.Neerg.LT.I.128.-nKeik'
neske, et. 1) [3.8] (dial.) fattiglem, der

gaar paa omgang blandt sognets beboere (se u.

Omgang S.s). Ésp.246. 2) [5.i] (sj.) d. s. s.

-fælle, siden jeg havde den Fornøielse at

være i Deres Selskab ved hendes Bryllup,

saa har jeg fundet, at De vare de rette

Omgangsmennesker for mig.Oversk.I.202.
-orden, en. [3.3] (1. br.) i forb. i om-
gangsorden, efter tur; paa omgang.
paa Vejen — i Omgangsorden — gæstede
han (o: præsten) sine „BørR**. KMich.HE.
21. -reji§ie, en. [3.3] (jf. -ægt; foræld.)

rejse ell. befordring af gods ell. personer,

som det paahvilede en række personer efter

tur at udføre. Moth.G54. Konfirm.'-yi2l701.

§2. Stampe.II.147. -rent, en. (foræld.)

d. s. s. Omgang 7.2; ogs. om en rem, der

holder valdrappen (ridedækkenet) i det rig-

tige leje. PhysBibl.III.324. MR.1823.25.
MilTeknO. -seddel, en. [3.i] O'/". -brev
osv.; nu kun dial.) seddel med meddelelser,

der sendes rundt fra den ene til den anden
af en gruppe personer. Tauber.Dagb.49.
OrdbS.(Falster), -selskab, et. [3.3] (nu
næppe br.) (i. s. s. -gæstebud. MO. f-skaal,
en. [3.1] ("-skaale. Moth.G54). skaal, der
drikkes af deltagerne i et selskab efter tur
(idet et bæger olgn. gaar rundt i kredsen),

billedl.: *Saa er Bægeret iskjænket
|
I mit

Levnets Omgangs Skaal (SalmHj.585.4:
Besk og sød i Livets SkaaV, |

Slig er'

mine Levnets Maal. Kingo.495. -skole, en.

[3.1, 3.3] (jf. u. omgaaende 1.3 samt Løbe-
skole

; foræld.) skole, der i egne m. spredt be-

byggelse holdtes paa forsk, steder, hos forsk,

beboere efter tur. MO. Feilb.BL.230. Joak
Lars.F.II.48. \\jf.ssgr.som: Omgangs-skole-
hold (Anordn.^Vil814.§2. Thyreg.UdvFort.
11.347), -skoleholder (Cit.l741.(AarbHards.
1913.129)), -skolelærer (AarbVejle.1920.65.

jf. Omgangslærer; o/l. -skrift , et. [3.i]

(jf.-hrev; nu næppe br.) skrift, brochure, der
omdeles ell. omsendes til en række personer.
MO. jf. HjælpeO. -skrlTelse, en. [3.i]

(især hos sprogrensere) d. s. s. -brev. Balle.
P.I.245. Rigsraadet (lod) en Omgangs-
skrivelse udgaae til alle Landskaberne.
Allen.I.157. Cultusminister Monrad udta-
lede i en Omgangsskrivelse til samtlige
Biskopper og det theologiske Facultet, at
(osv.). Mart.Levnet.il. 131. (Paulus skrev)
dette Brev til „Menighederne i Galatien"
. . altsaa ikke til Menigheden i en enkelt
By, men en Omgangsskrivelse til dem alle.

SkatRørd.I1.205. -skræd(d)er, en. [3.i]

(dial.) skrædder, der rejser rundt paa lan-

det og udfører skrædderarbejde i hjemmene.
Skjoldb.KH.165. DanmarksFolkeminder.IV.
(1909).44. -sprog:, et. [6.i] (jf. -tale; det

sprog, man benytter i den daglige omgang
med mennesker; almindeligt talesprog, vort
Søesprog, vort Agerbrugssprog (har)
mangfoldige høist lykkelige og kraft-

fulde Ord, der endnu ikke ere komne i

Bog- og Omgangs - sproget. i2a^&./S^n^ 5.

10 Kierk.VIII.408. Det tyske Sprog har (en)

udviklet poetisk Stil, men Omgangssproget
mangler Lethed og Ynåe.Brandes.XII.209.

jf.: Omgangssproget ved Bordet var Tysk,
i Smug talte jeg Fransk i Haven med
nogle 'Dsimer.Schand.O.II.372. -strop, en.

[7.2] (fagl) d. s. s. Nødskagle. MilTeknO.
-sygdom, en. [3.2] (sj.) d. s. s. -syge. (hun)
blev angreben af en smitsom Omgangs-
sygdom. Pa?ilf.IX.JJ1.4i. -syge, en. [3.2]

20 (jf- -sygdom samt Gangsyge; i egl. bet. nu
især dial. ell. hos sprogrensere) sygdom, der

ved smitte forplanter sig fra den ene til den
anden ell. har bredt sig til mange individer;

epidemisk sygdom; epidemi; farsot. Moth.O-
54. Argus.l771.Nr.50.1. visse Patienter .

.

faae et lille Anfald af enhver Omgangs-
syge.Kierk.P.I.lSl. Der hersker meget Om-
gangssyge fortiden her i Kbhvn. Cit.1847.

(Bogvennen.1929.23). Omgangssygen In-
30 fluenza. Dannebrog.^^/7l899.1.sp.3. Junge.
MDL. Kværnd.

||
(nu især spøg. og lidt

gldgs.) billedl. Aid Verden har forsoret sig

sammen for at bryde mig i Dag, er det
da en omgangs syge? KomGrønneg.I.216.
At Werther ikke var det, der bragte
denne Omgangssyge (o : sentimentalitet) til

Danmark, derom have vi et saare paa-
lideligt Vidnesbyrd af Ew&lå. Eahb.E.I.
272. Det er nok en Omgangssyge i det

40 Land, at være forliht\Drachm.DVE.53.
(jeg) havde faaet Knaphuls-Kløe, en Om-
gangssyge, jeg aldrig før havde mærket
synderligt i)l. Reumert.LT.II.111. -tale.
en. [5.1] (sj.) daglig tale; omgangssprog. MO.
t -tid, en. [4.1] c

'"''
_

'

at gennemløbe alle stadier olgn. YSO. MO. om
en. [4.1] den tid, det tager for noget

omdrift: Olufs.Landoecon.386. -tjeneste,
en. [3.3] spec. ^ om tjeneste, der gaar paa
omgang. Tjenesteregl.64. -tone, en. [5.i]

50 den mellem personer, der omgaas, anvendte
sædvanlige ell. passende maade at samtale
ell. omgaas paa. Flere Aars Erfaring har
lært mig, hvad Omgangstone der hersker
i de Stores CirMer. Rahb.Tilsk.1799.10. en
vis Lethed i Omgangstonen. Jiaw^e. 17.

256. AndNx.DB.lll. -tøj, et. [7.2] (fagl.)

hinter-, bagtøj. OrdbS. -undervisning,
en. [3.1, 3.3] (jf. -læsning; foræld.) under-
visning ved omgangslærere, i omgangsskoler.

60 JoakLar8.F.IIL147.281. -ven, en. [5.i]

(jf. -fælle ; nu 1. br.) ven , med hvem man
(jævnlig) omgaas. Hrz.XV.38. Vær blid

imod i)ine Kammerater og OrngSLngsven-
nev. Goldschm.LlW. JPJac.lI.102. -ven-
inde, en. [5.1] (jf.-ven; l.br.). en Om-
gangsveninde af Frue Bang. Blich.(1920).
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XXVIL99. KLars.MH.37. „Nuomstunder
kan jo alle unge Mennesker faa en Kæ-
reste mellem deres smaa Omgangsvenin-
der," fortsatte hun. AHenningsen. Bet rige

Efteraar.(1928).lU. f -vis, adv. t) [3.i]

i optog, procession. vAph.(1759). 2) [3.8] efter

tur; skiftevis; efter, paa omgang. VSO.
•ægt, en. [3.3] O/. -rejse; foræld.) pligt-

kørsel, der gik paa omgang. Prom."/i
1792.
L Om-gifte, et. [14.2] /?«. -r. (sj.) ind-

gaaclse af nyt ægteskab. VVed.BB.79. II.

-gifte, V. [i4.2] (1. br.) gifte paa ny (med
en anden); oftest i part. omgift brugt som
præd. ell. attrib. adj. Bispen (er) nu omgift
med En, som er meget stor paa ået.Schack.

436. de omgifte Enkers Huse. Bøgh.DD.
1869.197. (konen) døde . . ved Fastetid
vilde Faderen omgifte ham og anviste
ham forskellige Kvinder. V Ved.BB.82. Om-
gift Kvindes '^2ivn.VBentzon.(BerlTid.^^l9

1929.Aft.ll.sp.2). CP sitret, part. adj. om-
givet af et gitter ell. noget gitterlignende. *vi

alleene
|
I Lye for dristig Nysgiær sad,

|

Omgittrede af Blomstergreene. Staffeldt.

Digte (1804).312. ||
(bot., sj.) i plantenavne

som omgitret str slslIehov e d^ Atractylis

cancellata L. (hvis ydre kurvsvøbblade i for-

hold til kurvene er ret store samt dybt kam-
formet fjerdelte, saa at de ligesom danner et

gitter). kiærbøll.FB.117.
W omgiTe, v. ['(r)migi-'(v9)] præt. -gav;

part. -givet. vbs. -else, -ning (s. d.). (glda.d.s.

(i bet. 1); efter ty. umgeben, lat. circum-
dare; jf. omkringgive)

\
1) i forb. m.præp. med: lægge en ring,

P kreds, indfatning uden om; forsyne
* med en ring, kreds, indfatning af no-

get. 1.1) i egl. bet. (kongen) lod hele Sta-

den . . omgive med en dyb Grav. Molb.
DH.I.396. Fisken anrettes paa et ovalt
Fad o^ omgives med Pyntepersille. Ti-

densKvinder.^^hl928.30.
||

(undertiden van-
skeligt at skelne fra bet. 2) part. omgivet
brugt som præd. jeg er omgiven med fl8i9;
sluttet i) denne lenke for Israels haabs
s\!iy\å.ApG.28.20(Chr.VI). Borde .. om-
fivne med runde Tabouretter.fiei6.Poei.
'11.201. Herrecykle . . Styrerøret knæk-

ket og omgivet med en Ring. PolitiE.Ko-
8terbl.^^/8l922.1.sp.2. t.2) uegl. for krigens
skyld, med hvilken de omgave ham (1871:
havde omspændt ham; 1931: for de Kri-

fes Skyld, man fra alle Sider paaførte
^m).lKg.5.3(Chr.VI). den Glands, hvor-
med vi omgive vor Olåtiå. Ørst.V11.47.

j|

især refl. omgive sig med, sørge for til-

stedeværelsen af noget, der giver ens liv, fær-
den ell. fremtræden en vis ramme ell. et vist

præg, skær. han har fundet Behag i at

omgive sig med Kunstværker, med Blom-
ster. Gylb.TT.215. omgive sig med et løn-
domsfuldt Skær, med Pragt og Glans.
D&H. han havde ingen Trang til at om-
give sin Person med nogen Slags Hellig-
hed eller Glorie. AndNx.PE.III.94. fyrsten

omgav sig med en kreds af videnskabs-
mænd og kunstnere

i

2) være beliggende, befinde sig i ell.

danne en ring, kreds, indfatning
olgn. uden om; oftest (i bet. 2.1 undertiden
vanskeligt at skelne fra bet. \.i) i part. om-
givet brugt som præd. ell. appos. i forb. m.
med (i bet. 2.i o^8. ved^ ell. (nu kun) af.

2.1) i al olm., om hvad der ligger uden om,
ip omslutter, indeslutter noget. Og under det

(o: et støbt arbejde) var trindt omkring Bil-

leder af Oxer, som omgave det. 2Krøn.4.3.
et svært forpludsket Haar omgav et lille

blegt Ansigt. Blich.(1920).XX.104. Broche
. . med Amatyst i Midten, omgivet af 4
smaa Perler. PolitiE.Kosterbl.^hl922.1.sp.l.

II
spec: ligge uden om et sted, omslutte, be-

grænse det til alle sider olgn.; i videre anv.:
danne ramme om en persons liv ell. færden,

20 danne det milieu, han lever, færdes i olgn.

(landet) er med høje Bierge . . omgivet.
Pflug.DP.155. Cronborg-Amt . . er om-
givet mod Norden ved Kattegat, mod
Østen ved Øresund (osv.). EPont.Atlas.II.
246. Tildeels omgives (søen) af guulagtige
Kalkbierge. Mynst.Bispepr.(1852).25. Flo-
rents ligger . . i en Dal, næsten paa alle

Kanter omgivet af BieTge.Winth.Nov.117.
en stille Bredning, der spejler de om-

30 givende Snefjelde med himmelsk Klar-
hed. PoniÆ 7.54. i sit hjem er han om-
givet af den største luksus

| || f part.

omgivet brugt som attrib. adj. Planeter-
nes Corpora og deres omgivne Dunst
Kredse. Heitm.Physik.l4. 2.2) om levende

væsner, især personer: indeslutte i en kreds;

slaa kreds om; omringe; nu næsten kun i

videre anv. (jf. Omgivelse 2.2J; udgøre ens

følge, eskorte, omgangskreds olgn. De om-
40 gave (1871: omringedej Ben-Jam in. Dom.

20.43(Chr.VI). Kongen . . var omgivet af

Landets fornemste Rerrer. Molb.DH. II.

385. (kongen) indfandt sig, omgivet med
de dueligste . . Advocater. smst.465. Alle
de, som omgav Fyrsten (o: hans hof). MO.
jf.: *Fem grædende Døttre omgav hendes
Seng. Rahb.PoetF.I.203. \\

(nu 1. br.) part.

omgivende brugt (i flt.) som subst. : d.s.s.

Omgivelse 2.2 slutn. Den Planmæssighed
50 . . forlanger jeg ogsaa afpræget i mine Om-

givendes Hanålmger. PalM.IL.1.24. den
vrantne og mistænksomme Olding plages
selv ligesaa meget, som han plager sine
Omgivende. OProc/i. i).«/. i57. 2.3) billedl.

anv. af bet. 2.1. legems bevelse havde om-
givet (1871: var kommet overj manden.
2Makk.3.17(Chr.VI). mine Efterstræberes
Ondskab omgiver mig (1931: mine lum-
ske Fjender omringer mig med Brødej.

60 Ps.49.6. *Kun hvor du er omgiver Glæ-
den mig. Bagges.SV.312. Kongens Throne
skal være omgiven af jordisk Glands.
Mynst.FrVI.23.

3) [12] (7mnæp2)e br.) omdele; fordele;
spec. m. h. t. kort: give (I.l.s). man om-
giver Kortene enkelt, og lader den før-

XV. Rentrykt "/, 1934 84
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ste Konge være Conleur. Spillehog.(1786).

69.

OmgiTelse, en. ["mmigi-'valsa] flt -r.

(vbs. Hl omffive; jf. Omgivningj.
1) (sj.) til omgive 1. Byens Omgivelse

med Fæstningsværker. VSO. \\
(Tconkr.) om

hvad der er anbragt uden om noget. Ez.41.7

(Chr.VI. og 1931 afvig.).

2) til omgive 2. 2.1) til omgive 2.i; ofte

i forh. m. gen. ell. (nu næppe br.) præp.-

led m. af til angivelse af det indesluttede,

omringede osv. \\ G) i al alm., om hvad der

ligger uden om noget; nu næsten kun om
omraade. Navlesnorens ydre Omgivelse
er en Fortsættelse af Amnion. Busch.Fød-
selsvidenskaben.(overs.l838).79. Omgivelsen
af Stedet, som ætses, beskyttes ved et

. . B.eitQ^\SiSteY. Curjet. De off. Lægemidlers
Brug.(1870).129. jf.: hun . . har masse-
ret sine Øj enomgivelser. ÆJmiZÆaswi.
H0.89.

II
nu næsten kun i flt, om land-

skabet, naturen, bebyggelsen rundt omkring
et sted; den (nærmeste) omegn, der omslut-

ter, ligesom danner ramme om et sted. Den
gamle Kone . . har nu intet Andet til-

bage, end denne Gaard med dens faa Om-
givelser. Blich. (1920). XV. 180. Coldings
Omgivelse er skiøn.F/S^O. Omgivelsen af

Floden udmærker sig . . ved en uudtøm-
melig Frugtbarhed. Gjengangeren.(1844).
161. en Grav, der ikke udmærker sig
ved et pragtfuldt Monument eller en
veemodig Omgivelse. Kierk.I.193. (grav-
stedet) manglede den Alvor, som en Om-
givelse af mægtige . . Bøge vilde have
givet det. Gjel.T.265. meget i Omgivel-
serne, baade Bakkerne og de mange
Smaaskove, syntes ham ejendommelig
gammelkendt.Poni.LP.FIJ.-25. i videre anv.
om hvad der omgiver, danner ramme om et

væsen (s liv, færden), om de ting, mellem
hvilke det færdes, lever, vokser, de (ydre)
leve-, vokseforhold , dets (ydre) milieu, han
(var) i høi Grad modtagelig for det Skjøn-
ne. Derom vidnede hele hans Omgivelse,
saavel Hus, som E.a.Ye.Ing.EF.VIL123.
den meest blendende hvide Papaver for-

andrer efter et Aar sin Farve, naar den
staaer mellem de brogede. Omgivelse
hedder den usynlige Haand, som om-
former Grundstoffet i dets Udvikling. EC
And.III.52. En . . oplyst Balsal kan vel
være en flatterende Omgivelse for en bal-
klædt ung Pige. Kierk.I.302. Den Sfære,
hvori han levede, tillod ham nu rigtignok
ikke at give Agt paa, hvad der foregik i

hans umiddelbare Omgivelse, og der gik
et godt Stykke Tid, i hvilken Kjæreste-
folkene stjal sig til adskillige Møder i

Jia.ven.Schand.F.246. (Taine har) mere
og mere forklaret Kunstværket ud fra
K!ulturtilstanden i det hele og Kunstne-
rens eget Væsen ud fra Omgivelsernes.
Brandes.YlI.61. nu har de faaet en ny
lejlighed, men de kan ikke rigtig finde
sig til rette i de nye omgivelser I 2.2) til

omgive 2.2; dels (nu sj.): det at være om-
givet af ell. have omgang med personer.

Have mine Digte noget værd, da var det
vist Deres venlige Omgivelse og rolige
Landsted, der indgav dem en stor Deel
deraf. HCAnd.Breve.1.52. Netop paa Grund
af det daglige Samkvem og den stadige
Omgivelse af begges Familie, havde den
Tilbøjelighed, der var bleven endnu tid-

10 ligere bevidst hos ham end hos hende,
svært ved at finde Udtalelse. MReinhardt.
Familie-Erindringer. (1889). 84. jf. næste
gruppe: just i disse Forhold er det jo, vi
trænger til Omgivelse. Fordi det er de
sværeste. CEoch.Undervejs.(1907).15. dels

(nu næsten kun i flt.) om de personer, man
kommer i forbindelse med, færdes blandt i

det daglige liv. Hans hele menneskelige
Omgivelse (var) en Karl og en Dreng.

20 Ing.EF.VIII.215. de og al hendes Om-
givelse . . kaldte hende ved Hædersnav-
net: den lille Abbedisse.flCJ[w^./.P4. Gylb,
11.111. Danske sås jævnlig i (Borgias) om-
givelse. 4i>Jør^.GZ.7o. Hans Omgivelser
ansaa ham . . vel egnet til denne Stilling.

MRubin.MB.71. 2.3) CO til omgive 2.3 ell.

billedl. anv. af bet. 2.1. Heib.Pros.1.42. der
er een Omgivelse, som ubetinget ikke
giver og ikke er Anledning for Synden:

30 det er Kjerlighed. Naar Synden i et Men-
neske er omgiven af Kjerlighed, da er
den udenfor sit Element. Kierk.IX.284.
Oiu-giTning, en. [-|gi-'vnei],] flt. -er.

(vbs. til omgive (og give omj; jf. Omgi-
velse;. 1) (1. br.) til omgive 1. jf.MO. ||

(nu næppe br.) konkr., om hvad der er an-
bragt uden om noget. Endskjøndt Omgiv-
ningen (o: stensætningen om en kongegrav)
er brugt til Steengjerder og Høien hen-

40 pløiet, er Steenkisten der. JPaludan.Møen.
L(1822).57. 2) (nu sj.) til omgive 2. 2.1) til

omgive 2.i: d. s. s. Omgivelse 2.i. Dog
§iorde Omgivning af Skov og Bakker . .

ynet (o: af kometen) mindre frygteligt.

Oehl.Øen.(1824).IV.23. Disse Omgivninger
høre aldeles til min Barndom. sa.AG.136.
Bolognas Omgivning . . er yderst livfuld

og rig. Molb.Beise.III.156. De har . . kun
brugt Deres Talent for dermed at ud-

f o smykke den daglige Omgivning. ^a«cA.J.
325. ECAnd.IV.455. (vi maa) skabe et

Samliv med de andre nationale Stater i

vor Omgivning. Tilsk.1922.11.156. jf.: Man
maa finde det beklageligt, at Ordet „Om-
givning", der vilde være udmærket i Ste-
det for det pretensiøse „Milieu" er for-

ældet, H. C. Andersen anvendte det flittigt.

„Omgivelse" har en for vag Karakter til

at betegne det præcise. EBrix.(smst.l933.
60 11.163). 2.2) til omgive 2.2: d. s. s. Omgi-

velse 2.2. Han træffer i hendes Omgiv-
ning . . nogle Skuespillere. Oehl.(1851).

XXV.219. Enhver talentfuld Mand, der
miskjendes af sin Omgivning. Eauch.VI.
397. Hilsener til alle i deres Omgivning.
ECAnd.Breve.1.3. jeg tror nok, at jeg be-
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standiff har været et Fjerdingaar forud for

min almindelige Omgivning. Leop.Goethes
Kat.(1906).88. 3) -^ det at give kortene om
Cif' give om u. IV. om 14.2). Vendes under
Kaartgivningen et Kaart, kan hvilkensom-
helst af de Spillende, fordre Omgivning.
Spillebog.(1900).55. VortHi.IVl.51. -gjor-
de, V. [-igjo'r(d)8, - ,gjor'd9j/t-gyrle. IMakk.
3.3(Chr.VI). vAph.(l?59). Leth.(1800)).vhs.
(sj.) -else (VVed.R.348). (cpwi/d. om-giorde,
-giurde, -gyrde, -giøre, oldn. umgyrda, ty.

umgurten; jf. -gørtle; nu især bibl. ell. ar-

kais, ell. spøg.) 1) binde, spænde et bælte olgn.

om livet; egs. (nu næppe br.): fastbinde,

-spænde (vaaben olgn.) omkring livet (v. hj.

af et bælte olgn.); dels m. person-obj., dels

m. obj., der betegner legemsdelen (især i forb.

omgjorde sin lænd, se u. Lænd 1), dels (nu
næppe br.) m. obj., der betegner vaaben ell.

klæder, der fastgøres v. hj. af bælte olgn.;

ofte i forb. m. præp. med til angivelse af
det, der bindes, spændes om (bælte olgn. ell.

vaaben). 600 Mænd, omgjordede med
Krigsvaaben (1931 : 600 væbnede Mændj.

Dom.18.11. Hånd . . omgyrtede ham med
æres kiortel (1871: gav ham en Æres-
klædning paaj. Sir.45.12(Chr.VI). han om-
giordede sin gode KsLS^rde. Biehl.DQ.III.
156. (han saa drengen) nærme sig Huset
med sin lille Krigerskare, for hvilken han
gik i Spidsen, omgjordet med sit trefar-

vede Skjærf. Gylb.XII.150. midt imellem
de syv Lysestager (saa jeg) en . . iført en
fodsid Kjortel og omgjordet om (1819:
opbunden underj Brystet med et Guld-
bælte. Aab.l.l3(1907). en ung Fyr i Regn-
frakke, omgjordet af Sejlgarn, og uden
Hovedbedækning. Oi^Mw^. F/S. i4. jf.: De
bare begge Silkekioler, som var omgior-
dede om dem (o: befæstet med bælte). Rei-
str.II.245. billedl.: Den Gud, som om-
gjorder mig med Kraft, og gjør min Vei
fuldkommen. Ps.18.33. *en antager sig vor
Sag,

I
Omgjordet med Guds Vælde:

|
Det

er den Herre Krist. SalmEj.263.2. iført et
rent Levnets skinnendes blanke Rustning
og omgjordet med Sandhedens skærendes
Glavind. JPJac.7.45. || refl. *Omgjord dig
fyrstelig i Høitidsklæderl J?i^.ilf.i^7. han
.. omgjordede sig med (Chr.VI: omgyr-
tede^ sine KrigsvasLben.lMakk.3.3. han
skal . . omgjorde (1871: ombindej sig med
et Linnedbælte. 3Mos.l6.4(1931). abs.: ruste
sig, gøre sig klar til kamp ell. vandring (jf.
opgjorde^, i en Hast omgiordede (jeg)
mig til min nye Pillegrimsgang. ^a^f^es.
L.I.278. *(han) paa en Valplads stod til

Slag omgjordet. PaZM.JF.i57. Lænkerne
faldt ham af Hænderne. Og Engelen sagde
til ham: omgjord dig, og bind dine Saaler
paa. ApG.12.8(SkatRørd.). 2) (sj.) d. s. s.

omgive. 2.i) d. s. s. omgive 1. hele kysten
(er) omgjordet med diger. ADJørg.M.69.
2.2) d. s. 8. omgive 2. en tyk, røgagtig
Dunst . . omgiordede Horizonten som en
M\iuT.0ehl.XXVIII.91.*S&ndsLleii, som om-

gjorded
|
Hans Fod. Bødt.96. f-glanse, v.

l^nyd. d. s.) omgive med glans; omstraale.

Du (fryder) Dig nu, omglandset af (para-
disets) Udødelighed. Basih. Tale.(1782). 70.

ingen blændende Pragt omglandsede (Je-
sus). sa.AaT.203. -giede, V. [-iglø-'3a] vbs.

•ning. 1) (højtid.) gløde (1) omkring; kaste

glød om; omgive med glød ell. med noget glø-

dende. *det sidste Aften-Røde
| Der om-

10 glødede din St&yn. Grundtv.DV.1. 9. *naar
Solens Skin

|
om gløder vor Kind, | saa

bUr man saa let og frejdig i Sind. Drachm.
PHK.103. 2) [14.2] (nu næppe br.) under-
kaste en ny glødningsproces; gløde (2.i) paa
ny; som vbs.: vAph.Chym.II.470. -grave,
V. [-igra-'va] vbs.-mng (LTid.1729.31. VSO.
MO.). {ænyd. d. s., oldn. umgrafa) 1) (sj.)

grave (grøft olgn.) rundt om. VSO. MO.
2) [14.2] (nu sj.) grave paa ny; vende (jor-

20 den) ved (kule)gravning; ogs. [13.8]: fjerne,

udjævne olgn. ved gravning. 10 stykker
gamle Mynter, som mand fandt paa et

Adeligt Gods . . der mand omgravede en
gammel Høy. LTid.1737.759. Jorden (maa)
vel tillaves, omgraves, og vendes op og
ned. OeconJourn.1757.59. see, hvordan den
brune Urtegaardsmand omgraver Beder-
ne. Pirc/i.II. 75. VSO. MO. -greb, et. {jf.
-gribe samt ^y.umgriff ; nu næppe br.) 1) (jf.

30 -^ribe 1-2j omfang (2); omraade; udstræk-

ning, (værket) forestiller det gandske Me-
dicinæ Corpus, ikke som det er virkelig,

men som det burde billig være, det er
efter sit allervideste Omgreeb og fuld-

komneste lJidhegietb.LTid.1737.537. Hvor
store bør Rug-Negerne være? — Omtrent
3 a 4 Qvarteer i Omgreb. JPPra/J.AC.
67. Dannerstaten var snart mindre, snart
større. Men paa Gebetets Omgreb beroer

40 Nationens Lyksalighed ikke. JKEøst.Fæd-
relandet.(1816).18. Intetslags Æmne var
udelukket fra Bladets Omgreh.sa.Erindrin-
ger.(1835).106. 2) (jf. -gribe 3; det, at en
-person gaar uden for sit (autoritets)omraade,

„gaar over grænsen", begaar overgreb olgn.;

det, at noget breder sig, griber om sig. Kon-
gernes Bestræbelse at sætte Grændser for

(parlamenternes) Omgreb, og bringe dem
tilbage til det, de oprindeligen . . vare.

50 Rahb.Tilsk.1807.261. disse utaalelige Om-
greb . . af Smaadespoterne. sa.Fort.II.303.

Til smitsomme Sygdommes mindre Om-
greb, maae de Syge . . ikke strax hen-
lægges i Syge-Lnksdferne.Cit.l810.(Søkrigs
A.^Rrrrr4*). -gribe, v. [-igri-'ba] (ænyd.
d. s.; nu næppe br.) 1) gribe, fatte omkring
noget; omfatte (1). derpaa omgribes Haand-
bøilen med den høire Haand. MR.1828.152.
billedl. (jf. gribe 6): *den søde Troldom,

60 som min Siæl
|
OmgTiher.Bagges.II.39.

2) d. s. s. omfatte 3. vi kunne forestille os

Loven . . omgribende det Heele. Rothe.Ph.
1.15.

II
(m. overgang til bet. S) part. om-

gribende brugt som adj.: af stort omfang;
omfattende. Behøver den danske Kirke-
forfatning en omgribende Forandring?AS

84*
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Ørsted. (JurTidsskr.XIIa. 213). En meget
omgribende V\2iD..M0.D&E. 3) udvide

sin virksomhed; befatte sig med meget; ogs.:

faa større udbredelse; brede sig; gribe om sig;

vist kun (undertiden m. overgang til bet. 2)

i part. omgribende brugt som adj. (jf.

omsiggribende^. Rollin og Gibert . . fore-

bringes, som Exempler paa heftige og
vidt omgribende Trætte-Liebhabere.-LTid.
1737.698. Hans omgribende Ærgierrighed,
Herskesyge. MO. Den meer og meer om-
gribende Overdaadighed. sms<. 03 -gro, v.

(jf. -vokse^ voksej gro rundt om, op omkring
paa alle sider olgn.; vist kun i part. om-
groet (især brugt som præd. ell. appos.).

Aaer med Riis og Krat omgroede.Win^.
Curt.437. Vinduer . . helt omgroede deraf
(o: af slynggrønt). Brande8.Xl.22 6. runde
Smaadamme, omgroede af Smaapopler og
File. AchtonFriis.DØ.11.299. -græik^e, v.

[-igren'sa] t) (højtid., 1. br.) danne grænse
om; begrænse, omgive paa alle sider, andre
omgrænsende (riger). Holb.DH.II.742. *Nu
da et Hegn omgrændser den, nu nyder

|

Din Ager Fred. Eiv.(1914).111.14. En høi
Fieldkiede omgrændser denne yndige Dal.

VSO. Verden (er) dog stedse et Uhrværk,
sat i Gang af Gud, fast omgrænset af Fix-
stjernehimlens Kugleskal. EdvLehm.(Nat
Tid.yiil898.M.TilU.sp.l). 2) ({H, l.br.) af-
stikke grænserne for; afgrænse; begrænse.

vort . . omgrændsede Begveéb. Rothe.Nat.
1.23. forkaste den Bog, efter hvilken et

heelt Folk omgrændsede sine Eiendomme,
som var det en Legende eller en hierne-
løs Opdigtelse. Balle.Bib.1.64. En betyde-
ligt større Vanskelighed møder os, naar
vi ville søge at . . omgrænse Begreberne
Sorg, Glæde o. s. v. CLange.S.7. et virke-
ligt, omgrænset M&ten&le.JVJens.A.II.
163. -grefte, v. vbs. -ning (MO.). (nu
næppe br.) 1) omgive med en grøft; ind-

grøfte. Moth.021. Enhver bør omgrøfte
sine Marker. F50. MO. billedl: maa (her-

skeren) grunde sin Throne paa Overmagt
. . omgrøfte den med uoverkommelige Af-
grunde? Rahb.Tilsk.1807.13. 2) ligge som en

grøft uden om; om grøft: omgive. *Floden,
der omgrøfted | Det forjette Canåns Laud.
Reenb.lt.513. -gyde, v. [-igy'39] vbs.-mng
(VSO.). 1) (sj.) gyde, hælde rundt om. Nu
tager man en rummelig Lerpotte, lægger
en Krands af Straa paa Bunden, sætter
Flasken derpaa, og omgyder den ganske
med Ymd. Frank.KL.164. 2) [14.1] (høj-
tid., nu sj.) d. s. s. omhælde. Den . . Cuur,
som skeede ved at omgyde et Lams . .

Blod i det syge Menneske. Tullin.II.122.
Jeg har ladet Vinen omgyde paa mindre
Flasker.MO. -gyrte, v. se -gjorde, -gæld,
«n. ftt. -er. (ænyd. d. s.; efter ty. umgeld,
der er omdannet af ungeld (sml. u. Om-
kostningj; nu næppe br.) om (ekstra)afgifter,
-udgifter af forsk, art, spec. om (en kaptajns)
afgifter, udgifter til skibsmæglerne. Om-
gjelder. Overskriften paa Skibsmæglernes

Regninger til Skibscapitainerne. Harboe.
MarO. t -gælde, v. [7.i] 1) dreje sig om;
komme an paa. *De handsker drog, og det
omgalt,

I

hvem konge skulde være. Cit.

1708.(SprKult.II.22). 2) part. omgæl-
dende brugt som adj. (jf. angælde^; .som

talen er om; som kommer i betragtning; paa-
gældende; vedkommende. For . . de Amter,
som . . bør have nye Lægdssedler, ind-

10 sendes Af- og Tilgangslister . . ligesom
. . nye Lægdssedler (indsendes) for de om-
gieldende Amter.MR.1802.185. 8mst.l817.9.

MO. t "gsenge, en. {ænyd. omgenge,
omgieng, fsv. umgænge, n., oldn. umgengi,
n., omsorg, mellemkomst; afl. af Omgang)
d. 8. s. Omgang 5 og 6.i. Keyserens For-
troelighed med Paven viist i . . deres
kiærlige Omgænge, særdeles paa Keyse-
rens Kronings-Dag. Tychon.AB.a2v. Hvad

20 Tanker saadan Tractamente og saa haard
og høy-modig (o: hovmodig) Omgiænge
kunde give i deris Fyrsters Hierter . .

giver jeg hver at betænke, sms^.87. hånd
har . . givet alle i ald sin Omgænge blandt
os et godt . . Exempel. Cit.l738.{Personal-
hist.Tids8kr.1922. 192). -gængelig, adj.

[com'gæii'ali] (nu kun dial. -gænglig. JR
PauUi.N.74. Feilb.). adv. d. s. ell. -i ell. (f) -en

(vAph.(1759). VSO.). {efter ty. VLmgånglich;
30 afl. a/" Omgang) 1) (jf. omgaa 2.2J som kan

undgaas, undlades; kun i ssg. uomgængelig.
2) om person ell. (sjældnere) dyr: som man
kan omgaas, have omgang med; som er let,

behagelig at omgaas; ogs. (nu 1. br.): elsk-

værdig, høflig, venlig i sin opførsel over for

folk, i sin omgang med mennesker. Moth.
G58. Begge (regenter) vare omgiengelige
og skiemtsomine. Holb.Hh.1.485. imod de
ringere var (Ulfeld) særdeles høflig og

40 omgængelig. Slange.ChrIV.1400. I sin dag-
lige Omgang var Malte Bruun meget
godmodig og omgængelig. Hauch. MfU.
20. For (grækerne) vare Guderne jo til

at se og deres Skikkelse til at frem-
stilles i ideale Billeder, der vel indgød
Ærefrygt, men dog vare omgængelige
for Menneskene. JLange.MF. 136. Imid-
lertid er Klokkefrøen meget omgængelig
og der kan kun mældes godt om den

50 som Akvariedyr.Frem.DJV.554.
||
(nu 1. br.)

om optræden, karakter olgn. hans omgæn-
gelige C2Lr2ieter. LTid.1750.91. Han roses

(for) omgængelig Venlighed imod Alle.

Molb.DH.II.173.
il
(nu næppe br.) som adv.

Ahmedi .. levede meget omgængelig med
l!2imerl2in.Holb.Hh.I.68.vAph.(1759).VSO.\\
hertil Omgddngeligh.ed.Moth.G59. Seer
man ikke hvor den (0: tobakken) giver
Anledning til Omgiengelighed i Selskab

60 ved at tage og give deraf paa alle Sider?
Lodde.(Skue8p.IV.263). Jeg har en Stue-

pige, hvis . . Omgængelighed er lige ved
L&Ym&Silet. DagNyh.^yi^l906.2.sp.l. 3) f
som henhører til den daglige omgang ml.

mennesker. Intet er saa almindeligt som
at høre sige i omgiengelige Samtaler (fr.
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orig.: dans les conversations familieres^,

at Bonden maa være bebyrdet med Sla-

verie for at opvekke hans Vindskibelig-
hed og dæmpe hans Næsvished. vApJi.BO.
29.

Oiiifi:æng:e1fi(e, en elLfet(Holb.Panis.
II.6). ["(omigæii'alsa ell. (oftest) cnm'gæii'el-

sa] (^Wa.omgengelsæ (Mand.2), umgengels
(Su'so.8.37), fsv. umgångilse, umgangilse
ofl.; til glda. omgange, se omgaa) lo

1) {sj.) til omgaa 2.2: omgaaelse (af lov,

forbud osv). det er nu saadan sin Sag . .

at opfordre til Omgængelse af Samfundets

fældendeVedtægter.Jw^efe.T^orwjj.Ævo, som
liver i Kærlighed —.(1924).112.

2) t til omgaa 3.i (jf. Omgang ^.i): om-
vandring, der de havde deres omgæn-
gelse (1819: Der de vandrede) i Galilæa,
sagde Jesus til dem. Matth.l?.22(Chr.VI).

3) til omgaa 5. 3.1 ) (nu højtid. (1. br.) ell. 20

dial (Feilb. OrdbS.( Falster)) d. s. s. Om-
gang 6.1 ; ofte i forb. w. m e d ell. (nu næp-
pe br.) gen., poss. pron. til nærmere angivelse

af den ell. de personer, man omgaas. jeg
kand for min Part icke leve uden Om-
giengelse og J)isco\iTs.Holb.GW.I.2. Jeg
har nu i nogle Uger haft et par Menne-
sker til Omgængelse. Gram.Breve.307. jeg
finder Fornøyelse i deres Omgængelse. iJi(;.

(1914).II.361. den store Priis, jeg satte 30

paa hendes yndefulde og angeneme Om-
gjængelse. Wm^A.yjJJ.^^O. Meget kunde
der endnu siges om Thorvalds . . Om-
gængelse med de mægtigste Mænd.Jff^awc^.

V.429. de mange, som nød Familiens sel-

skabelige Omgængelse. GyrLemche.DT.19.
have ell. (nu næppe br.) holde (Slange.Chr
IV. 1319) omgængelse med: Jeg kien-
der ham nok, skiønt jeg ingen Omgiæn-
gelse har haft med ham i Kiøbenhavn. 40

Holb.Er.III.l. Borrebye.TF.807. Baud.EK.
62.

II
i omgængelse, i omgang med, i sin

optræden over for mennesker. De ere venlige
i Omgiengelse.P^w^.Z>P.86P. Holb.HAmb.
III.4. For Resten er hun meget god og
from i sin Omgiens^lse. Skuesp.iV.437.
3.2) (især jur.) d. s. s. Omgang 5.2. dersom
de (o: medhustruerne) bliver i Omgiengelse
med en anden befunden, da blive baade
Hånd og Hun af en Steen-klippe nedka- 50

stede. Pflug.DF.1043. jf.: Hvo Melampes
Faer har været, derom kand intet vist

siges, dog holdes en ved Navn Hector,
som havde Omgiængelse med Moeren
Diana, at være saa nær som nogen dertil.

Holb.Mel.I.S.
II
legemlig omgængelse,

(7iu I br.) legemlig omgang. Siger og Mands-
Person sig at have haft legemlig Omgæn-
gelse med Uberøgtet Qvinde, Enke, eller

Møe. DL. 6—13—7. Ruge. FT.4. Nørreg. 60

Pma/r.7iJ.i56. ||om gængelse mod na-
turen ell. (nu sj.) unaturlig omgæn-
gelse (Moth.G59), om legemlig omgang ml.

mennesker og dyr ell. legemlig omgang af una-
turlig art ml. mennesker. Omgængelse, som
er imod Naturen, straffis med Baal og

Brand. DL.6—13—15. Goos.1.547. jf :I>er
er noget, jeg kalder politisk Omgængelse
mod Naturen. Eksempler herpå er, Estrups
Sidden-for-længe såvel som Zahles. OBen-
zon.(Til8k.l921. 1.319). 3.3) (videre anv. af
bet.S.i; nu kun bibl.) i al alm.om adfærd,
opførsel, levemaade, vandel. Drik, Dob-
bel og anden forargelig Omgængelse. DL.
6—22—3. viis dig vel oplært i al din Om-
gængelse. Tob.4.21. efter den Hellige, som
der kaldte, vorder og I hellige i al Om-

gængelse (1907: Yandel). IPetl.15. Saa-
dan sin Lærdom prydede han med en hel-

lig Omgængelse i alle Stykker, særdeles
med Ydmyghed, Afhold fra Verdens Ly-
ster, og stoor Kierhghed. EPont.Men.IlI.
20. Det tidlige Klosterliv og min idelige
Syslen med . . Bøger maa . . have givet
min Adfærd og udvortes Omgængelse i

Verden noget Ubehjælpeligt og Stuelærdt.
Ing.VS.I.16.

4) (sj-) ^^^ omgaa 6: d.s.s. Omgang 6.

4.1) d. s. s. Omgang 6.1. Nogle Officierer .

.

sagde mig, de havde aldrig havt bedre
Qvarterer end her, efterdi alle Livets For-
nødenheder haves her for billig Priis, og
Omgængelsen er meget god, formedelst
den Mængde af Adels Folk som der (o:

paa Fyn) hoer. EPont. Atlas.IH. 396. 4.2)

d. s. s. Omgang 6.2. Der havde mennesker
gået og talt med naturen . . og ladet den
udtale de tankesprog som omgængelsen
fremkaldte. Grønb.BS.16. 4.3) d. s. s. Om-
gang 6.8. man synes . . at det er letsindig

Omgængelse med Publikums Tid at in-

vitere paa slig Musik. Tilsk.l926.II.420.

Om-g^ænger, en. {dannet til gaa om
(se gaa 29.3^; især skol., univ.) eksamens-
kandidat, der en ell. flere gange tidligere har
været oppe til vedk. eksamen. En tredje
Kandidat, en Omgænger, der allerede var
cand. jur., opnaaede heller ikke denne
Gang mere end Uaud. Pol.^yil903.2.sp.4.

I Sommeren 1894 blev der ialt dimitteret
387 Studenter; heraf var 2 Omgængere
fra 1893. Studenterne fra1894.(1922).Indl.l.

'SævLgllg, adj. se omgængelig, -gæng-
som, adj. [(i)migæi\,'(i)S(om(')] (sj.) d.s.s.

omgængelig 2. jf.: de ilde lidte, de uom-
gængsomme, uvilkaarligt skyede Kvin-
ders Tragedie. HBrix.(NatTid.^yil927.Aft.
8.sp.6). GJ 'gærde, v. [-|gæ-'r9, -ig^r'da]

vbs.-t\se(VSO. VVed.R.144) ell.(isærT-ning

(vAph.(1764). KLars.LF.59. DanmÉavebr.
59) ell. (nu næppe br.) -ing ( VSO.). {ænyd.
d. s., oldn. umgerQa) 1) omgive med gærde,
hegn ell. vold, mur osv.; indhegne; ogs. j d.s.s,

-gjorde (Holb.JH.1.266). See til, omgjord
din Eiendom med Tome. Sir.28.28. Ind-
byggerne . . omgiærdede deres Viingaarde
med de slagnes Been. IIolb.DII.1.9. Han
gik om som en Hjort i en omgjærdetHave,
stirrede med de brune Øjne ud i den store

Natur. Goldschm.1.42. DanmHavebr.59. \\

billedl.: værne; beskytte; ogs.: indeslutte; af-
sondre. *intet Hierte er saa stiv saa sterk
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omgierded . .
|
Hvor den (o: Cupidos pil)

jo trænger ind. Holb.Metam.8. *Omgjærd
med Styrke Kongens Thronel Boye.AD.I.
61. Hele sit Liv var Wielandt i Bevægelse
for at omgjærde sin Virksomhed med Pri-

vilegier. S^oZpe. i). III. i 9. Afsondring og
Omgærdeise af Kønnet (virker) til at ægge
Nysgerrigheden, forstærke den erotiske

Attraa paa begge SideT.VVed.R.144. 2)

ligge uden om; omgive (paa alle sider); be-

grænse; omslutte. CFrim.(Eahb.LB.I.181).
*En Rast fra Kongeborgen |

Der ligger

en aaben Plet
|
I Skovens Dyb, af Has-

sel
I

Og Bøg omgjerdet tæt.Winth.HF.197.
Dalen som omgierder Klippen paa den
østlige Side har været sluttet mod Havet
med en Dæmning. Chr. VIII. (Bornh.Sam-
linger.XVI.(1925). 47). den midterste af

disse Halvøer mod Nord omgærdes af en
mægtig Bjærgkæåe. Ingv Bond.JE. 339.

\\

billedl. *Fred omgierde vore Sletter;
|

Venskab være Danskes Hegnl Ew.(1914).
111.17. Rein.(Bahb.LB.I.534). -gagle,
V. [-iQcoi'la] (jf. -kogle; højtid.) om (hvad
der sammenlignes med) blændværk, gøgle-

syner: vise sig omkring, omringe (en). Kog-
lerie synes at omgøgle hvert hans Fied.
Mynst.Levnet.58. under mangelunde vittig

Skjemt omgjøglede (hendes tales klang) mig.
Sibb.1.89. *Bølgens Klang fra Dybet | Mig
snarligt luUed ind.

|
De yndigste Syner

|

Omgjøglede min BsLTm.Winth.HF.89. Om-
giøglet af Kierligheds Glæder.750. -ga-
re, V. [14.2] [-iQo-'ra] vbs.-else (Moth.G361.
Kierk.Y1.212. Lassen.SO.448). {ænyd. om-
giøre, lave om, jf. glda. umgiorth, ilde med-
taget, fsv. umgor, d. s., umgora, besejre, øde-

lægge, oldn. gera um, gøre ende paa, gøre
det af med; sml. gøre om u. gøre 13.7) 1)

(nu især jur. ell. emb.) ændre til det oprin-
delige; lade gaa tilbage, blive ophævet, sagen
var foråndred og omgjort igién.Høysg.AG.
81. „nu kan det (o: deklarationen af en
forlovelse) min Sjæl ikke mere gjøres om."
. . „Ja, jeg var en daarlig Kone i mit Huns,
om det ikke blev om^iort.^ Hrz. III. 78.

Men i de nordlige af (Binforbundslandene)
omgjorde Regeringerne ved deres Gen-
indsættelse fra 1813 Reformerne. ^H(Zm-
cia.NH. 11.113. Beslutninger af Retten
eller dens Formand . . kunne omgøres,
naar ny Oplysninger foreligge. ioviV^r.55
^^U1909.§213.

li forvandle (en forgjort) til

den oprindelige skikkelse. Kierk.YII. 313.
2) CCP, nu 1. br.) omdanne; lave om paa;
forandre; forvandle, min røde Trøje kand
du lade omgiøre til lille Christoffer. Bolb.
Jep.V.l. *Til Herrens Helligdomme

| Tør
intet omgiort Støv, og ingen Skabning
komme. Ew.(1914).1.223. Frihed til . . at
omgøre eller ændre en eller anden Ting
i YedTket.JLange.III.64. ingen kan om-
gøre sin '!^sit\XT.Aakj.FDI).30.

||
(sj.) m.h.t.

person. Naal — saa I gaaer? I gaaer vir-
kelig? . . Du ophuggede Extraskriver!
Det er Dig, der har omgjort dem alle-

sammen I Oversk.1.28. 3) (tD, l.br.) gøre en
gang til; udføre igen (fra grunden af, fordi
første udførelse ikke er god nok). Det hele
Arbeide maa omgiøres. ilfO. Enhver, der
ikke har udført v asken eller har udført
den saa mangelfuldt, at den helt eller del-

vis maa omgjøres. Tjenesteregl.21. f -gerrt-
le, V. (ænyd. d. s., ty. umgiirteln) d. s. s.

-gjorde. Da (sværdet var) Kongen om-
10 giørtelet, vendte Hans Kongelig Majestæt

sig om for Alteret imod Folket. Slange.
ChrIV.97. t -halse, v. vbs. -ning (vAph.
(1759). Leth.(1800). VSO.). {efter tv. um-
halsen) falde (en) om halsen (jf. omfalde 1);
omfavne (2). vAph.(1759). Bagges.DV.VIl.
395. VSO. O -handle, v. [-ihan'la] vbs.

-ing. !) [6.3] (jf. hanåle 4.2^ behandle, drøfte,

orrUale mundtligt ell. (især) skriftligt. Moth.
022. Om denne Fremtid er kommen,

20 eller naar den vil komme, er her ikke
Stedet at omhanåle. Bahb.E. ¥.4 9. de to

små tyske oldkvad, vi har omhandlet. Fr
Eamm.EK.103. man kan . . i hver Avis .

.

se Fredskongressen eller Dreyfussaffæren
omhandlet med samme lyeT.VV€d.(Tilsk.
1899.141). II

nu især i part. omhecnålet
('t omhandlende. LTid.1738.190) brugt som
adj.: behandlet; omtalt; nævnt; som talener
om fj7. for-, meromhandletj. jeg (har) ikke

30 . . seet de omhandlede Refutationer. Holb.
Ep.III.342. det omhandlede Tilfælde. Mi2.
1810.249. de her omhandlede bagindiske
STpTog.VilhThoms.Afh.III.448. U (nu næppe
br.) som vbs. (indledningen) gaaes . . forbi,

og glemmes . . til en egen udførligere
O mnanåling. Eahb.Sanasig. 634. Meget
var ved den (o: pressen) kommet under
Omhandling som maasKee ellers længe
vilde være bleven uomtalt. JAEansen.Pol.

40 Skildringer.(1854).44. 2) [7.i] (jf.hanåle 4.3;

om værk, artikel, tale osv.: dreje sig om; be-

handle; handle om. Det er i overensstem-
melse med dette arbejdes oprindelige
plan, at det kun omhandler indkøbs- og
salgskommission i varehandelen. ^rw;).H.
Fort. En Del Bøger, omhandlende Kir-
kehistorie. PolitiE. KosterbU^1^1923.2. sp.2.

-hegn, et. (nu næppe br.) 1) (jf. -hegne 1,

-hegning; omgivende hegn olgn. (han) fulgte
50 Sporene. De førte ham hen til en Brønd,
uden Omhegn. Da. Folkeblad. I. (1835). 120.

2) hvad der omhegner (2) noget; omgivelser.

det Kirketaarn, fra hvilket Svendborg med
Omhegn tage sig idyllisk ud. Blich.(1920).
XXV. 135. CP -hegne, v. [-ihai'na] vbs.

-ing (s. d.). (glda. omhegnæ) 1) omgive med
et hegn, omgærde (1), ell. (især) om hegn
olgn.: omgive, omslutte noget. VSO. MO.
åen Muur, der omhegnede Kayen. Bergs.

60 PP.558. han . . saå ud i sin stille, tæt om-
hegnede Uave.Schand.TF.I.42.\\ billedl. (jf.

u. -gærde 1). *Jeg syntes mig bragt i de
Egne

I
. . som leedeste Trolde omhegne.

Pram.Stærk.40. *for den Ædle Venskab
blomstre skal, |

Fremlede Barnet mod den
hulde Broder, | Omhegne dem som Mænd
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i møisomt Kald. FGuldb.(Rahb.LBJ.541).
*Har han med Sværd sit Fædreland om-
hegnet? Blich.(1920).XVL35. 2) d. s. s.

-gærde 2. *Den ranke Gran og Fyr, som
Biergene omhegne. Rein.(Rahh.LB.1.215).
Et bredt Vand omhegner (huset) paa de
to Sider. Molb.Dagb. 88. din Bug er en
Hvededynge, omhegnet (Chr.VI: omkring-
sat; med (1931: hegnet af; Lilier. Høj8.7.2.

(krokodillerne) omhegnede Kummens Rand
i drømmeagtig Ubevægelighed. /SojpACZawss.

JS.55. -heg^ning^, en.[-|hai'neix] (nu næppe
br.) vbs. til -hegne 1 ell (konkr.) om hvad der

omhegnernoget (jf.'hegnl). VSO. -hilde,
V. [-ihira] {ænyd. d. s.; sj.) lægge hilde(r) om.
Leth.(1800). *jegændsed ei,

|
At svundet var

den brede Vei,
| At Brombærskud og Breg-

ner tidt
I
Omhildede mit matte

|
Skridt.

Winth.V.183. -hov, adv. [(nm'h(ou'] (alm.
skrevet -houg, undertiden i to ord: Scheller.

MarO.252.— nu næppe &r.-hoeg. PGunthel-
berg. Søe - KrigsHaand - Bog. II. (1 768). 103).
{fra holl. omhoog, egl.: i højden, af hoog,
sa. ord som II. høj) ^ 6m rundholt, især
stang: oppe paa plads (helt oppe, i den be-

stemte højde); især i forb. være ell. sætte
omhov. Store-Stangen er omhoug. SøLex.
(1808). En ny Maade at holde Stængerne
omhoug, uden at gjøre Brug af de sædvan-
lige SlutholteT.ArchivSøvæsen.I.100. *Ræer
og Stænger (blev) sat omhoug. Holst.D.I.

P181.
Bardenft.Søm.II.30. Paa Slutningen

af Togtet hørte det til Dagens Orden, at

hele Rejsningen blev strøget og sat om-
houg igen mindst to Gange paa en Formid-
dag. EWessel.Orlogsminder.(1926).65. -hn,
en. [6.2] (glda.omhoghf umhug; j/.I.-hygge)
O (jf- Omsorg) virksomhed, bestræbelser, der
tager sigte paa at ordne, sørge for, passe, pleje,

hæge om noget ell. (nu især; jf. omhyggelig^
paapasselig, nøjagtig, samvittighedsfuld virk-

somhed af denne art; paapasselighed, nøjag-
tighed, samvittighedsfuldhed i omsorgen for,

pasningen af noget, udførelsen af et arbejde
olgn.; især m. flg. præp. for. jeg har høi-
ligen glædet mig i Herren, at I nu om-
sider have oplivet Eders Omhu for mig
(1907: kunne tænke paa mitYel).Phil.4.10.
(Fr.IFs) Omhue for Skoler. Holb.VIII.550.
han havde al sin Omhue henvendt til at
stifte Rolighed for Riget og Næring for
Folket. Mall.SgH.29. den romerske Kunst-
lærers Udsagn . . at kun vor Omhu skal
være for Ord, men vor Omsorg for Tan-
ken. Rahb.Stiil.95. *Du vover alt at spærre
Veien mig?

|
Seer i din egen Moder kun

din Fiende?
| Er det min Kierligheds,

min Omhus Løn? Oehl.Tieck.II.186. Det var
vist ikke saa farligt som disse gode Menne-
sker i deres Omhu for mig indbildte sig.

Heib.Poet.VII.202. Den danske Oversæt-
telse er foretaget med Smag og Omhu. JL
Us8.(Schuchhardt.SchliemannsUdgravninger.
(overs. 1891).ix). vi skal vie Udførelsen af

Deres Ordre den største Omhu. Lw^v.
(tDy nu l.br.) i forb. hære (FrHorn.P

156. Wess.109. Biehl.DQ.11.66. MO. D&H.),
drsige (se III. drage 12.3; eZ/.have (2Makk.
2.30. lPet.5.7( Chr.VI: omsorg;. D&H.)
omhu for. || f om det, som man bestræber
sig for at ordne, sørge for osv. (det var)
Kongens Omhue, hvorledes (hollændernes)
Tilgang og Sammenføyelse med Claus
Flemmings Flode kunde hindres. Slange.
ChrIV.1244. *Tienden blev hans første

10 Omhue, Sielesorgen den sidste. Mall.G.38.
nu var, saa tænkde de, Mennesket Him-
melens eeneste Omhue. OGuldb.VH.I.402.
^hertil (sj.) omhu(s)-fuld, omhyggelig, disse
Pligters omhufulde Opfyldelse. Penia.i807.
127. ArkivMus.1.569. 2) f bekymring; sorg;

uro. At vaage efter riigdom, fortærer kiø-
det, og omhu (1871: Bekymring; derfor dri-

ver søvnen bort. Sir.31.1(Chr. VI). Kast din
omhu (1871 : Sag; 1931: Byrde; paa Herren,

20 og hånd, hånd skal forsørge dig. Ps.55.23
(Chr. VI). *Tusinde Byrder i Kronerne hve-
ge,

I
Tusindfold Omhu i Scepterets Magt.

Kingo.265. f -hne, v. {dannet til -hu) refl.

:

vise omhu (for); drage omsorg (for), den Iver,
hvormed (kronprinsen) omhuer sig for den
militære Etat. Stoud.(Personalhist.Tidsskr.

1900.17). -hngg:e, v. [13.3] vbs.'n\ng(vAph.
(1764). VSO.). {ænyd. d. s.; O ell. forst.)

fælde (træ olgn.) ved hugning. Visse om-
30 hugne Træsorter slaae ikke nye Skud fra

Roden. Schytte.IR. II. 291. Viingaarde og
Haver vare omhuggede. Molb.DH. 1. 202.
Og Folkene skulle vorde . . som omhugne
(Chr.VI: ophugne; Torne (1931: afhugget
Torn;, der opbrændes med Ild. Es.33.12.
ForstO. billedl: i det denne Colonie med
sine Priser paa Rum, Bomuld, Sukker
&c. vilde underbyde de vestindiske Plan-
tører, vilde den lidt efter lidt omhugge

40 Slavehandelen ved Roden. FrSneed.1.483.
-hvirvle, v. [-|Vtr'vla] 1) (sj.) bevæge sig

i hvirvler omkring; omgive med hvirvler.

*Toppen vildt omhvirvit af Skyens Tor-
den. Bagges.V.188. den mørke Kirke, som
Stormen susede over og omhvirvlede med
YljYesVind. HCAnd.VIL130. 2) [12.1] CP be-

væge i hvirvler; hvirvle rundt. *Det bleg-
nende Løv i den taagede Luft

|
Omhvirv-

les. J2eiw.iV^D.i59. Vindene omhvirvlede
50 hendes udslagne Haar. Blich.(1920).XI.80.

*Snart ham Vinden omhvirvler i Kamp
med den hvislende Havstrøm,

|
Kraftløs

driver han om. Hauch.SD.I.l. || billedl. (jf.
hvirvle 2.3 slutn.). Jeg er nu her . . om-
hvirvlet i saa mange nye Bekiendskaber.
Bagges.L.1.284. al den bedøvende Tummel,
al den . . Nydelse, hvori jeg har ladt mig
omhvirvle. sm8/.^^5. -hvisle, v. (højtid.)

hvisle rundt om; omgive med hvislen. *Slan-
60 ger omhvisled' det slumrende Hierte. Ha-

ste.BD.61. Ing.DD.IV.125. jf.: Bagtalel-
sens Slanger omhvisle mig. Myn8t.Afsk.20.
-hvælve, v. [-ivæl'va] 1) (højtid.) hvælve
sig omkring (ell. over). *Jeg ønskte mig
paa Biergets Isse |

Omhvælvet af detHim-
melblaae. PHFrim.(PoetSaml.I.56). *under
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Kirkens Bue |
Jeg stander høit omhvalt.

Oehl.XIX.245. *Jeg patter af detAlabaster-

bryst,
I
Som Liliens Hjerte omhvælver.

PMøll.1.14. 'Hvert Træ, som med sin

Skygge
I

Omhvælver hendes Gang. Winih.

X.8. MO. 2) (sj.) part. omhyælvet brugt

som adj. : vendt med bunden i vejret, med den
omhvælvedeKaffekop paa Skødet. VilhAnd.
B.B.94. -hygelig, adj. se omhyggelig. I.

t -hygge, en. [6.2] {glda. d.s., oldn.umhjg-
gja, til hyggja, tænke, se H. hygge; jf. om-
hyggelig) d.s. s. -hu. jf. -hu 2: de som be-

giere at vorde rige, falde udi denne Ver-
dens Sorg og Omhygge, og de samme
have her paa Jorden ingen eller faa gode
Bage. Re}/nikeFosz.(1747).ll. jf.: alleMen-
nisker er paalagt, at de af Fætugt, Sæd
og anden svar Omhygge skulle sig nære
og føde. smst.5. II. -hygge, v. [6.2] (hos

sprofffornyende forf.; sj.) hygge, hæge om.
HjælpeO. *et Fædrebo, |

. . hvor de sarte

Uskyldsblomster gro, |
omhyggede som

Minder, sære, ømme. AntAnd.(Søndagsbla-
det.l892.104.sp.2). -hyggelig, adj. [mm-
"hygali] (f -hygelig. Moth.H289. Fflug.DP.
617. omhygeligste.Eøysg.AG.104). adv.d.s.

til. -t ell. (t) -en (Moth.E289. LTid.1732.
237. Slange.ChrIV.775. VSO.). {ænyd. om-
liyg(g)elig ; afl. af I.Omhygge

; jf. ænyd.om-
hug(g)elig, glda. omhughelig, afl. af Om-
hu) !) dels (især i forb. m. præp. tor):
som viser omhu (1); fuld af omhu (1); dels:

paapasselig, nøjagtig, nøjeregnende, akkurat,

samvittighedsfuld i omsorgen for, pasningen
af noget, udførelsen af et arbejde olgn.; ogs.

om ting ell. forhold: som vidner om, er præ-
get af disse egenskaber, et vist Folk .

.

som ere ligesaa omhyggelige udi at skiule
deres Munde, som andre naturlige Lem-
mer. Hoi6.iS^F.fi7<28;.II.5P. hvis er dette
Liig, som en omhyggelig Ven har til-

dekket med Grene? Eiv.f1914).1.356. (aben)
havde listet sig ind af Kammerdøren, som
ikke omhyggelig nok var tillukt. J5a^^es.

NK.69. Tak, Restel, Du er altid saa god
imod mig og saa omhyggelig for at gjøre
mig Fornøielse. CBernh.iX.23. ved et om-
hyggeligere, sammenlignende Studium af

Fortaler. Kierk. V.5. en Comedie-Plakat, et

udrevet Stykke af det nye Testamente,
hvert især i en omhyggelig Convolut af
Velin-Papir. smsf.FJ. i79. Præsterne (var)
ikke længere . . omhyggelige ior(Chr.YI:
tilrede hos^ Tjenesten ved Alteret. ^Mafefe.

4.14. hvis Merete vilde forberede sig lidt

mere omhyggeligt, kunde hun blive sko-
lens bedste elev. AnkerLars.Ru8.(1931 ).121.

jf.: skam dig . . ved at være for om-
hyggelig over (Chr.VI: have at bestille
med; din Tjenestepige. Str.4i. ^8. 2) (jf.
Omhu 2) t opfyldt af bekymring, uro. et
forkrænkeligt legeme besværer sielen, og
den jordiske bolig nedtrykker et meget
omhyggeligt (1871: det tankefulde^ sind.
Visd.9.15(Chr.VI). I deres betænkninger,
og hiertens frygt, er der en omhyggelig

forventelse, nemlig deres døds dag (1871

:

den Tanke, der volder Bekymring, er
Dødens Bag). Sir.40.3( Chr.VI). han saa
medlidig og omhyggelig til sin Moder.
IIer8l.Præd.52. -hyggelig-hed, en. ('\

'hyg6ng-htd.Moth.É289. -hyglig-hed. Slan-
ge.ChrIV.188). (ænyd. d. s., jf. glda. omhu-
(ge)lighed) 1) det at være omhyggelig (1);
(tidligere) ogsaa om omsorg, omhu (1) (for

10 noget). Pottemageren . . sidder ved sin

Gjerning og dreier Skiven med sine Fød-
der, idet han altid med Omhyggelighed
sidder over sin Gjerning. Sir. 58. 5 7. min
Fæderne Arv, som med saa stor Omhyg-
gelighed har været samlet. Holb.Flut.IlI.9.

„Jeg skal nok gjemme Æsken." . . „Du
skal have Tak for din Omhyggelighed.**
PAHeib.Sk.1.224. uagtet de . . ere i Be-
dring, trænge de dog endnu til stor Om-

20 hyggelighed. Gylb.X.243. Hr. V.s Omhyg-
gelighed for Familien fortjener at blive

bedre optaget. Hostr.EF.IV.2.
\\
(nu næppe

br.) i forb. bære (Wing.Curt.157. Slange.

ChrIV.115), drage (smst.139) ell. have
(Holb.DH.II.875. KomGrønneg.II.220) om-
hyggelighed for noget.

||
(nu næppe

br.) i flt, om udslag af omhu, omsorg, hand-
linger, der viser omhu, omsorg. Moderens
Omhyggeligheder ere ligesaa fornødne for

30 et Barn, som hendes Melk. JCLange.B.263.
Han var nær ved at kvæle Barnet med
sine Kjærtegn . . Moderen bar hende bort
fra alle de besværende Omhyggeligheder
til den lille Seng. Ing.LB.1.22. (hun) viste

hende alle en kjærlig Datters Omhyggelig-
heder. CBer71h.1I.6l. 2) (bibl, m. overgang
til bet. 1) til -hyggelig 2: bekymring; uro.

vi gjorde det af Omhyggelighed (1931

:

Frygt;, for den Sags Skyld, at vi sagde:
40 Eders Børn maatte ellers herefter sige

til vore Børn: hvad have I at gjøre med
Herren, IsT&els Gud? Jos.22.24. jeg vilde,

at I skulde være uden Bekymring. Den
Ugifte haver Omhyggelighed for (1907:
er bekymret forj de Ting, som høre
Herren til, hvorledes han kan behage
Herren; men den Gifte haver Omhygge-
lighed for (1907: er bekymret forj de
Ting, som høre Verden til, hvorledes

50 han kan behage Hustruen. 1 Con 7. 5^-55.

O -hylle, V. [-ihyl'a] v&s. -(n)ing (s. d.).

1) hylle ind i noget (dækkende); spec. (nu
sj.): drapere paa kunstnerisk ell. virknings-

fuld maade (VSO.); oftest i forb. m. med
til angivelse af dækket. *See Nordens Fryd
(o: Fr.V) . . \

Omhyllet med et Sørge-
Kl2dde.Ew.(1914).I.100. Becquerel trak

Staaltraade overordentlig fine ved at om-
hylle dem med Sølv. Hinnerup. Juv. 25.

60 omhylle sig med store Tørklæder. MO.
en Tegning, der var omhyllet med (orig.

51: indhyllet i) Silkepapir. ^er^s.PP.^^ 9.

under Plantens videre Udvikling vil man
finde (bakterier) paa alle nye SkudsVækst-
punkter, hvor de omhyller de yngste
Bladanlæg med deres slimede Masser.
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NaturemV.1913.187. \\ hilledl *alt omhyller
|

Min bange Siel med Taushed. Baffoes.SV.

64. omhylle den klare Sandhed med spids-

findig Tvivl. MO. 2) omgive og dække (som
et hylster olgn.). *kjølig Jord omhyller

|

Det Hjerte, som saa kjælent . . for dig

slog. MCBnmn.PF.1.174. En varm Damp
omhyllede hans Ansigt . . en fin, hvid
Haand . . løftede en rygende Skaal mod
hans Mund. Schand.AE.236. *dine dejlige

Lemmer skal Fløjel omhylle. Drachm.FÆ.
201.

II
hilledl. *nu omhyller ham Dødens

den mørke ^atl Bagges. L.II.20. Høyen
holdt bagefter et Foredrag over Sorø Kir-
ke; men jeg var saa omhyllet af den for-

rige Taler, at jeg ikke opfattede Noget
deraf. Schand.O.I.lOS. -hyllinj^ (S&B.)
ell. -hylning:, en. [-|hyr(n)eri] (1. Ir.)

vbs. til omhylle; ogs. konkr. om det om-
svøbte ell. omgivende dække. Hvad Formen
(af den hvide dames dragt) angaaer . .

mener jeg: at (man) kan ikke tydeligere
beskrive den, end ved at kalde den en
„Omhylling". Blich.(192d).XXIV.114. jf.

:

Gedehamsereden . . bestaar af et Antal pa-
pirlignende tynde Omhylningslag, der
omgiver etKulT\im.Frem.DN.649. -liæg;e,
V. [6.2] [-|hæ'qa] (højtid.) hæge om (se u.

hæge 2.2j / især i part. om hæ g e t. *Hos mig
de (o: bladene, digtene) havde det dog
godt,

I
Omskygget og omhseget.Winth.il.

14. (kærligheden) udfolder sig i Pligtens
Drivhus, omhæget af Axels Ømhed. 5raw-
des.III.376. Kidde.B.79. O -hælde, v. [14.i]

[-[hæro] (jf. -gyde 2) hælde (en vædske) over
i en anden beholder. AGBudelbach.Christe-
ligBiographie.I.(1848).177. -hæng:, et. flt.

d.s. ell.(dial.) -tT(Hedebo.l52. Feilb.). {ænyd.
omheng, jf. glda. umhang; til omhænge)
hvad der er hængt omkring noget til dæk-
ning ell. pynt; spec. (gldgs. ell. dial.) om gar-
diner olgn., hængt omkring seng, alkove olgn.;

sengeomhæng (jf. Sparlagen^. ved den søn-
dre Side mod Syd skal være Omhæng til

Forgaarden (1931: et Forgaardsomhængj
af hvidt tvundet Linned. 2Mos.27.9. *alle

maatte til at hænge Omhæng op (o: de
lavede til barsel). ChrBorup.PM.334. gule
Omhæng hang om Sengen. ECAnd.XI.142.
Himmelsengens Baldakin med dens . . Om-
hæng. JPJac.1.76. Ægypterne brugte (som
kappe) fra tidligste Tider et Omhæng, der
blev lagt over Skulderen og knyttet sam-
men over Brystet. Haandv.63.

\\ som sidste

led af attrib. forb. ell. ssgr., der betegner om-
hæng af et vist stof. *man hænger det
Damaskes Omhæng o^. ChrBorup.PM.
331. andre Persiske Herrers Yegge vare
overtrokne med Guld- og Silke-Om-
hæng. l?oZ&.^7i.I.455. Winth.XI.182. Top-
senge med Sirtzes Omhæng. Adr.yil762.
sp.lO. FrSneed.1.475. || billedl. (historien)
maa ikke blive saa indbildsk at paatage
sig, hvad Faderen vil gjøre, at iføre Chri-
stus Herligheden, costumerende ham i

Følgernes brillante Omhæng, som var

dette Gjenkomsten. Kierk.XIL29. en an-
den (vandstrøm) glider foran Huset over
en smuk Eng, under et Omhæng af Vop-
ler.Schand.EP.476. -hæniSTC? v. [-ihæi^a]
vbs. -ning (se u. bet. 2) ell. (nu næppe br.)

-else (lPet.3.3(Chr.YI)). (ænyd. d. s. (i bet.

^)) O (jf' -hæng; nu sj.) omgive med no-

get hængende ell. ophængt; behænge paa alle

sider; dels i forb. m. præp. med: (kongen)
10 er self med kostelige Diamanter og Edel-

steene ziired og omhengt. P/lug.DP. 742.

*Vor Residence er omhengt med Sorgens
T&age. Prahl.ST.III.10. Omhænge Værel-
set med Tapeter. 7iS0. Rustkammeret var
omhængt med gamle Skiolde. smst. MO.
dels (nu næppe br.) m. dobbelt obj.: *0r-
dens-Baandet skal omhænges Skuldrene.
Prahl.ST.II.45. *Det Træ, de aarlig før

omhængte grønne Krands,
| Naar udi Bo-

20 fars Fest anstiltes lette Dands. Stockf.(Rahb.
LB.I.172). Molb.BfS.I.112. 2) [14.i] lade

ophængte ting skifte plads indbyrdes; næsten
kun i part. omhængt og som vbs. Skilde-
rierne ere omhængte. FS'O. (jeg fik) Maleri-
lampen tændt og vilde tænke lidt over
en Omhængning, jeg havde planlagt, paa
Væggene derinde. KLars.AE.139. de sene-
ste omhængninger og nye erhvervelser
(i Luxembourg - museel). Tilsk. 1 932. II.406.

30 f -hængsel, et. hvad der hænges om
noget. De Gamles Omhængsler (Amuleta)
mod Kold-Feber. BZetlitz.Euus-ogBonde-
Raad.(1789).47. Tode.ST.L29. -hængs-
seng;, en. (gldgs. ell. dial.) seng med (senge)-

omhæng. ZakNiels.NT.49. Skjoldb.KH.116.
AarbFrborg.1918.35.

CP ominas, adj. [omi'nø's] (fra fr.

omineux, aflat. ominosus, afl. af omen, var-

sel (se Omenj) 1) (sj.) i al ahn.: som vårs

-

4p ler noget kommende, er et varsel om
noget. Rahbek saae noget Ominøst (Bran-
des.I.189: noget af et Varselj i dette Sam-
menstød. J5raMc?es.ÆrP.458. 2) som er et daar-
ligt varsel; uheld-, ildevarslende; ogs.:

som vil fremkalde, medføre ubehageligheder ell.

ulykker; ulykkelig; skæbnesvanger, geigr
er i thvi mali oversættes: latet angvis in

herba og paa Dansk ret ominøst: den Sag
er ikke reen. Grundtv.LSk.45. En Fransk-

50 mand, med det omineuse Navn Vent-en-
j^anne. Blich.(1920).XVI.208. min Stem-
ning er borte, der er noget Omineust i

det Hele. Kierk.YI.278. Da Fru Theo hav-
de læst det ominøse Brev, var hendes
første Følelse kun Raseri. TidensKvinder.
'^81929.24.

CP om-joble, v. [-iju'bla] om folke-

mængde: omringe jublende; næsten kun i

part. om jublet. *Han kom, omjublet af

60 Qvinder og Maend. Schaldem.SkB.105. (en)
omjublet Folkehelt. Riget.^^U1912.4.sp.2.
-kalde, v. [14.2] [-ikarø] (sj.) give et nyt
(andet) navn; omdøbe. Senere hen lykke-
des det også at få skolen i Holsted om-
kaldt til efterskole. HDahl.(HøJ8kBl.l894.
1018). Der er . . Forslag . . om at omkalde

XV. Rentrykt ^^U 1934 36
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hele Westchester County . . til Bronx
County. Pol.*lil914.11.8p.2. -kalfatre,
V. [14.2] vhs. -mg (CBernh.XI.376. Brandes.
1.234. Nathans.MP.423). d!. s. s. kalfatre (2.2)

om. Uagtet han engang havde troet at

træffe denne (o: Homers tone) i Jamber,
havde han dog med mageløs Taalmodig-
hed omkalfatret det hele utaknemmelige
Arbeide (o: oversættelsen af Homer). Bag-
ge8.DV.VIII.434. »Ordet klinger ikke rart,

|

Dog nødes jeg at sige det i Fart,
|
Reent

ud, af ingen Pænhed omkalfatret. Het6.

Foef.IX.225. Bertrands Afskedssang om-
kalfatret til en Vals. CBernh. VIII. 49. vore
Hjærter bankede højt i Tillid til, at den
„store" Dag stod for Døren, og at Verden
skulde omkalfatres totalt inden Paaske.
Drachm.D.^ix. vor omkalfatrende Tid. ^
Munk.DeUdvalgte.(1933).55. -kamp, en.

[14.2] (især sport.) vædde-, sportskamp (ogs.

skakkamp olgn.), der gentages, fordi en tid-

ligere kamp er endt uafgjort. PoU^/nl906.4.
Vbl929.fi.sp.3. -kante, v. [-ikan'da] vhs.

'iiing (VSO.). (nu sj.) omgive med en kant,

bræmme olgn. hun (blev) iført en grøn
Silke -Klædning .. omkantet med store
Perler. Biehl.Cerv.LF.1.246. VSO. MO.
-kantre, v. [-\ka.n'dro] se u. I. kantre l.i og
2.2. -kap(8), adv.se u.l. Kap. -kapsle,
V. (jf. indkapsle; fagl.) indeslutte i en kap-
sel; omgive som en kapsel. Foroven om-
kapsler disse Blade (o: sener) Musculus
subclsivius.Ugeskr.f.Læger.1932.812. -kar-
tere, V. [14.2] vbs. -ing. (post.) kartere de
til et postkontor fra et andet postkontor mod-
tagne postforsendelser, der ikke skal forblive

der, men videresendes. OrdbS. \\ hertil: Om-
karterings-postkontor, spec. (i hest. f.) om et

for alle kbh. postkontorer fælles kontor, hvor
den nævnte slags postforsendelser behandles.

Krak.1930.1.268. -kast, et. 1) {oldn. um-
kast; jf. IV. om 13.3, omkaste 3; sj.) kast,

hvorved noget væltes ell. omstyrtes; billedl.,

om pludselig, voldsom forandring, omvælt-
ning; pludseligt, voldsomt omslag, jf.: Stem-
ningsomkastene, der skæmmede de
Komiske Fortællinger som en litterær Gri-
masse, genfindes i Labyrinten i skarpere
Former: „Jeg lo i Gaar i Fortvivlelse over
min Tilstand, og nu ler jeg i Dag over
min FoTtvivle\se.'*VilhAnd.Litt.II.745. 2)

[14.2] (1. br.) gentaget kast, i st. f. et tid-

ligere (ugyldigt), fx. i terningspil, -kaste,
V. vbs. -ning (LTid.1738.474. VSO. MO. se

ogs. ndf. u. bet. 3-4j ell. (nu sj.) -else (iMos.
19.29(Chr.VI). VSO.), jf -kast. {ænyd.
d.s.; jf kaste om u. II. kaste 25) 1) [12.2]

P kaste hid og did, imellem hinanden, ell.

saaledes at de enkelte dele indtager en ny
plads i forhold til hinanden, de Bølger . .

havde skjult Udsigten for mig, da jeg
som en skibbrudden Mand omkastedes
imellem dem. Hauch.1.339. den uendelige
Svovlsøs kogende Bølger omkaster de usa-
lige Skarer. JPJac.1.84. 2) [13.i] (nu næppe
hr.) vende (op og ned paa), især ved grav-

ning, pløjning olgn. For nogen Tid siden
har mand ved at omkaste en Ager . .

fundet en Columne. LTid.1725.143. Jeg
lod Jorden, som om Vinteren med noget
lidet og slet Møg var omkastet . . endnu
engang grave. OeconJourn. 1757. 922. JP
Prahl.AC.45. 3) [13.3] (nu især højtid.) kaste

omkuld; vælte; omstyrte. Sodoma og Go-
morra, Adma og Zeboim bleve omkastede

10 (1931: blev ødelagt^, hvilke Herren om-
kastede (1931: lod . . gaa underj i sin
Vrede og i sin Hastighed. 5Mos. 29.23.
hånd omkaster (1871: omvælterj biergene
fra roden 2A.Job.28.9(Chr.VI). der fatte-

des ikke meget udi, at det ene Skib jo
var bleven omkastet. Reiser.1.297. Nattens
Aand, der kom indhyllet i alle Naturens
Rædsler, omkastede Bjerge ogSkove.^i'tc^.
(1920).1.4. Sværdet havde i Faldet om-

20 kastet Lygten og udslukket Lyset. Ing.VS.
1.36.

li
billedl; dels (nu næppe br.) m. h.t.

person (jf. kuldkaste 3.ij: De Ugudelige
skulle omkastes (1931: styrtesj, saa at de
ikke ere mere til. Ords.12.7. (det) skulle
(ikke) vare længe, førend baade Kongen
af Sverrig og alle hans Bunds-Forvandte
og Medhielpere skulle blifve over ende
omkastede. Slange.ChrIV.687. dels m. h. t.

tilstand (jf. kuldkaste 3.2^; (om) den anden
30 for slig Aarsags Skyld vil saadan Trolo-

velse omkaste, og ikke holde. DL.3—16—
14—8. de, som søgte at omkaste den ved
Lovene fastsatte nye Regierings Forfat-
ning . . bleve anseete for Majestetens For-
nærmere. O Guldb. Overs, afPliniiLovtale til

Trajanum.(1763).Indl.l57. den politiske
Omkastning, som nylig har fundet Sted.
BerlTid.^ya920.Aft.l.sp.4. Den personlige
Erfaring af Omkastningen i hans Sjæle-

40 liv: fra den darwinske Monisme . . til den
kristlige B\i3i\isme.VilhAnd.Litt.IV.577. 4)

[14] (landbr.) m. h. t. korn: kaste (II.6.1)

paa ny. Det nys indførte Korn omkastes
. . hver 8de . . Dag. Schytte.IB.II.il 9. VSO.
(u. Omkastningj. -kaster, en. [14] (fagl.)
apparat, v. hj. af hvilket det for alle snøre-

par (paa en telefonstation) fælles tilbehør

(mikrotelefon, signalgivningsapparater) sæt-

tes i og ud af forbindelse med snørerne.
50 Telegrfelef.137. || anordning til at skifte

den elektriske strøm fra en kreds til en an-
den. AarbBadio.l 924.281. t -kere, V. [13]

vbs. -ing ( Wilkens. Runkelroer. Nr. 1 . (1836).
242). {ænyd. d. s.; efter ty. umkehren; jf.
kere) 1) trans.: vende; vende op og ned paa,
vende vrangen ud paa olgn.; ofte i part.

omkert brugt som adj. de snart meget
store, snart gandske smaa, snart omkeerte
.. Bogstaver. LTid.1756.214. Naar Sukke-

60 ret er saa vel renset, at det kan sælges
som Topsukker, bliver Toppen med For-
men „omkeret" paa Sløv og stillet saa-

ledes et Par Dage, for at den Sirup, som
befinder sig i Spidsen, kan løbe tilbage,

saaat hele Massen bliver mere eensfor-
m\g.Wilke7is.Runkelroer.Nr.L(1836).17L

\\
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omkerte sko, sJw (let fodtøj m. bøjelige

saaler), fremstillet paa den maade, at over-

læderet befæstes til saalen med vrangsiden

udad, hvorpaa skoene efter sammensyning
krænges, saa at retsiden kommer ud; (om)-

vendte sko. Friborg.EU. 28. 2) intr.; dels:

vende med skib olgn.; dels: vende tilbage.

vAph.(l?72).III. C3 -klamre, v.[-|klam'r8]

vbs. -ing. {efter ty. umklammern (sml.Blich.

(192()).lli.71)) omslutte med et griberedskab

(jf. VSO.), især med armene, navnlig for at

holde noget fast ell. holde sig fast ved det; om-
slynge fast. Hun omklamrede Marion.jBZic/i.

(1920).XXIX.82. Endelig lykkedes det
mig at omklamre Snoren baade med Hæn-
der og Been. Hauch. 11.253. „Hjælp mig
blot til at aandel" sagde Manden, der var
Svømmer nok til ikke at omklamre sin

Eiælper. Goldschm.VIl.546. En ung Pige,
som er brunstig og længes efter at om-
klamres af „ein siiszer Kna.he'*, HCAnd.
SL.185. (hun) river sig løs fra Vølund,
som har omklamret hendes Knæ. Drachm.
VS.60.

II
billedl. Han har næsten for me-

gen Tankefylde; ethvert Spørgsmaal om-
klamrer han saaledes, at det næsten gjør
mig ondt for det stakkels, forsvarsløse
Spørgsmaal. Goldschm.1.236. (jeg) forsøger
at slippe for Granernes Omklamring ved
at bestige den 85 Meter høje B&nke.Achton-
Friis.JL. 1.454. -klapning, en. [13.i]

spec. (jf. Omfald 2, Omslag 2; ^, foræld.) om
det paa uniformskraven fastsyede tøj af sær-
lig farve; „spejl". Overkiole . . med høi-
rød . . Omklapning paa Kraven. MR.1841.
253. FT[homsen].LandcadetakademietsHist.
(1886).57. -klemme, v. [-(klæm'a] (nu
sj.) gribe, omfatte med et klemmende tag;
klemme fast om. *DødensKnokkelhaand . .

|

Omklemmer altfor stærkt sit . . Bytte.
Oehl.Sk.79. Geværet . . sættes ned . . imel-
lem Fødderne paa Jorden . . og omklem-
mes med Fødderne om Kolben og med
Knæene . . saa at det paa denne Maade
kan staae og holdes fast foruden Hjelp af
Hænderne. Afi2.i85S.i5i. ("/lanj omklemte ..

med Hjertelighed de frembudte fede Fing-
re. i2Sc/imi^«.SS'.P8.

j| om ting: omslutte fast,
klemmende. *Kjolen fast omklemmer

|
Den

fulde B&rm. Pal M.V. 266. -klæde, v.

[-klæ-'Qa] vbs. -ning (s. d.) ell. (sj.) -else

(LTid.1748.150). 1) (nu næppe br.) dække
med en (be)klædning af en ell. anden art;
klæde i; beklæde. 1 .1) m. person-subj. ; i forb.
m. med ell. (sj.) m. dobbelt obj. Hun af-

førdte ham (o: Gorm) hans Sædvanlige
Klæder, og iførdte ham Sørge-Dragt .

.

Da Gorm saadant blev omklædet, sagde
han: Jeg merker, at min Søn er død.
Holb.DH.1.76. man (har) taget en Jern-
Stang . . omklædet den med Beg. LTid.
1748.476. Sølvplettering paa Kobber .

.

bestaaer deri . . at omklæde Kobberstæn-
ger med tynde Sølvrør til Traad. Ænwe-
rup.Juv.722. *Bag ved Konningen skred,
omklædte med Brynieplader

|
. . Phaja-

kernes gjæveste Kæmper. Apollonios.Argo-
navtertoget.(overs. 1897). 180. || billedl. gud
har omklædt siælen med lægemet. Moth.
K176. han omklæder en Drift al Elsko-
vens Skjønhed, saa de Elskende kun see
Skjønheden, og ere uvidende om Driften.

Kierk.VI.118. *Naar med det hellige Kiød
(o: efter døden) vi os omklæde

|
Paany en-

gang, faaer vor Person Formue
|
Til større

10 Fryd, da den er heel tilstede. CKMolb.
Dante.111.116. 1.2) om det omgivende lag:

beklæde (rundt om, paa alle sider), den
Tandroden omklædende Hinde. BiblLæg.
VII.334. jf.: *et Træ . .

|
Omklædt af

Bræder. 6ehl.XX.30. 2) [14.i] (jf. II. klæde
2.1) iføre en anden dragt; give andet tøj

paa (refl.: tage andet tøj paa; skifte tøj;

klæde sig om); ogs. (nu kun dial.): forklæde,
maskere olgn. (Heib.Poet.VIl.169. Feilb.);

20 nu næsten kun (især ^)) i part. omklædt
ell. som vbs. (se Omklædning 2). Moth.K
181. *Nu est du tør og omklædt . .

|
Men

ringe blev din Dragt mod den, du skiftet

ha.r.'Oehl.Aml.l89. Tieneren er ifærd med
at omklæde sin Herre. F-SO. Jeg gik, som
jeg stod, uden engang at omklæde mig.
smst. Pensionatets Gæster drikker Kaffe.
De er omklædte i lidt pynteligere men
dog landlige Dragter. EGad&UGad.FP.50.

30
II

billedl. de havde omklædet de gamle
Historie-Skrivere efter deres eget Tykke.
LTid.1746.318. *Alt længe stod det under-
fulde Billed . .

I

Omklædt paa gallisk af

arabisk Dragt (o: oversat fra arabisk til

fransk). Oehl.A.368. I Preben skjuler sig et

vendisk Navn paa Prib- (som Pribislaus)

;

man finder det iøvrigt omklædt i dansk
Form som ^viåh\&vn.JohsSteenstr.M.K.52.
-klæder, en. [-|klæ'9ar] ^<iZ omklæde 2;

40 1. br.) person, der er skuespillere (ell. andre
optrædende) behjælpelige med deres omklæd-
ning; paaklæder. PoU^l9l911.2.sp.2. BerlTid.
^^hl933.Sønd.23.sp.2. -klædning:, en.

[-|klæ'3neril vbs. til omklæde. 1) (nu næppe
br.ftil omklæde 1; ogs. konkr.: omgivende
beklædning, jf.: alle Skorstene (skal) være
forsynede med enBræde-Omklædning
eller Kasse. Forordn. ^Vi 1799. §3. 2) (især

iD) til omklæde 2; ogs. undertiden konkr.,

50 om den nye paaklædning ell. forklædning.
han kommer i en straalende Omklædning.
Hrz.XV.252. De Mandsklæder, jeg havde
baaret inden mmOmls.\ædnijig.Gylb.(1849).
IX.163. hun stod . . midt i en Omklæd-
ning. Ponf.i^i?.^IL iO. Omklædning for
'NsLUen.Scheller.MarO.W billedl. som derudi
var udeladt et Sted . . saa har Cardinalen
her sat det til, tilligemed hans Omklæd-
ning i Latinsk Dragt. LTid.1751.349. den

60 frækt Verdslige, der sans phrase og uden
Omklædning vedgaaer, at han ene efter-

tragter det Jordiske. Kierk.XIV.313. \\ her-

til: Omklædnings-rum (rum bestemt til om-
klædning for gymnaster, sportsfolk, badende
osv. DagNyh.Vil912.1.sp.3. PolitiE.'-yiol923.

4). -knæle, v. [-iknæ'la] (højtid.) om-

35*
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ringe hiælende. *Uskyld og Lykke Dit Alter
omknæler. Guntelb.Lulu.^(1824).66. »Sør-

gende skal Børn omknæle I
Eders Lig i

sorte F'iæle. Grundtv.PS.IIL150. -kob-
ling:, en. [14.i] forandring af omdrej-
ningsretningen af maskindele olgn., medens
den drivende motor vedbliver at løbe i samme
retning; ogs. konkr., om den mekanisme, der

frembringer en saadan forandring. Sal.^

XVIIL490. -kog, et. [14.2] (1. br.) vbs. 10

til omkoge. give noget et Omkog. MO.
-koge, V. [14.2] [-ikå-'qa] vbs. -ning ( VSO.),

jf. -kog. (kog., nu 1. br.) koge paa ny; koge

om (se u. 1. koge 1.3^; ogs.: ved kogning
bringe i en ny form ell. tilstand. Medeæ
Gryde, hvorudi gamle Mænd kunde om-
kaages til Drenge. Holb.Heltind.il. 119.

*Omkogt
I
Er ikke altid Opkogt. Blich.

(1920).XI. 159. Kiødet er halvraat; det
maa omkoges. VSO. MO. \\ billedl. saasom 20

det er vanskeligt at hitte paa Materier,
som af andre forhen ikke ere udførte, saa
maa de gamle Sager omkaages. Holb.Ép.I.
17. -kogle, V. [-ikcoq'la] O/. -gøgle; høj-

tid.) indhylle i, omgive med koglerier. Jeg
søger det Sande, men nu omkogles jeg
atter af Phantasiens og Begeistringens
Dunster 1 Troel8L.FV.234. (guldet) var . .

som en Sejd der omkoglede AU.AOlr.
NA.53. 30

omkomme, v. ['(omikmm'a] ^ræf.-kom;
part. -kommet, vbs. jf. Omkomst.

t) {ænyd. d. s.; efter ty. umkommen (jf.
IV. om 14.2 slutn.), mnt. ummekommen) f
komme til ende, afslutning. Saa seer
I da af alting . . at I skal have mig, naar
alting omkommer (o: naar alt kommer til

alt). JBPaulli.SB.92. sm8t.26.

2) {ænyd. d. s.; efter ty. umkommen; jf.
komme om u. IV. om II.2 og komme om 40

livet (u. Liv 2.5j, ty. ums leben kommen)
dø ell.gaa til grunde. 2.1) (i rigsspr. (jf.
Feilb.) især tH) dø en voldsom død, ved en
ulykkelig hændelse olgn.; nu i rigsspr. kun i

tilfælde, hvor der ikke tænkes paa noget di-

rekte dræbende, men paa det forhold, at man
bukker under af mangel paa en livsfornøden-
hed ell. over for naturetementerne. stik dit

Sværd paa sit Sted; thi alle de, som tage
Sværd, skulle omkomme ved Sværd. 50

Matth.26.52. hvor mange Daglønnere hos
min Fader have overflødigt Brød? men
jeg omkommer af HvingQT.Luc.15.17. (vi
har) mistet saa mange store Høvdinger
tilligemed General Holophernes selv, som
for 3 Aar siden saa ulyckelig omkom i

det store Udfald. HoZ6.t7Z.I/J.6. Stampes
Frue er . . kommen i Barselseng, men
ulykkeligviis er baade Barnet og Mode-
ren ovcm^omnQ.Langebek. Breve. 336. *jeg 60

ellers reent omkommer her,
| I denne

YM\å. Bagges.ConiF.130. han kan omkom-
me, dersom han ikke faaer dette Ønske
oYiiy\åt.Hauch.IV.280. En stor Mængde
Mennesker omkomme som bekendt paa
en hastig eller voldsom Maade. OBloch.

D.^1.11. jf.: formedelst 13 Baade paa en
Gang i en Storm omkom, som fiskede
paa denne Grund, har Overtroen gjort
den forhadt. Handels- oglndustrie-Tid. 1803.
440. Et Aeroplan med fire Personer om
Bord forsvundet. — Den finske Maskine
til Reval er omkommet iTa.agen.NatTid.
^^/nl927.M.l.sp.6. (spøg.:) være nær ved at

omkomme af Kedsomhed. D&H. 2.2) (nu
næppe br.) fordærves; gaa tilgrunde, hvilke-
somhelst have syndet uden loven, de om-
komme (1819: straffes; 1907: skulle ogsaa
fortabes) og uden loven.Rom.2.12(Chr. VI).

dersom dit høyre øye forarger dig, riiv

det ud, og kast det fra dig; thi det er
dig gavnligt, at een af dine lemmer om-
kommer (1819: fordærves^, og ikke dit

gandske legeme skal kastes i helvede.
Matth.5.29(Chr.VI). Hvorledes ere de væl-
dige faldne; og kriigs-vaaben omkomne
(1871: gaaet tabte; 1931: lagdes øde;?
2Sam.l.27(Chr.VI).

3) {ænyd. d. s.; vistnok udviklet i da., jf.
II. komme 24.i samt ombringe) dræbe ell.

gøre det af med. 3.1) (nu især arkais.

ell. spøg.) i egl. bet.: dræbe; ombringe. Bre-
vene bleve sendte ved Løbere til alle

Kongens Landskaber, om at ødelægge,
at ihjelslaae og at omkomme (1931: til-

intetgørej alle Jøderne. Esth.3.13. Phari-
sæerne . . holdt Raad mod ham, hvorledes
de kunde omkomme ham (1907: slaa ham
ihjel;. Matth.12.14. hvis hun døer, saa om-
kommer jeg mig strax selv. Holb.Jean.IV.2.
hånd (dømmes) til at omkommes af Gift.

sa.Jep.IV.6. PAHeib.US.91. en Fortid hvor
Folk omkom hinanden ikke med Pennen
men med Sværdet. JVJens.A.II.281. „han
var ung og havde Muligheder." — „Netop I

. . Til at skaffe mig af Vejen, til at sætte
sig paa min Trone, til atomkomme mine
Børn." KMunk.EnIdealist.(1928).51. 3.2)

(nu næppe br.) billedl. tørst skal omkomme
(1871: fortære; dem, og de skal overgive
deres stad. Jud.7.10(Chr.VI). Lad dem
blues og blive til skamme tillige, som
søge efter mit liv, at omkomme det (1871:
tage det bort; 1931: som vil mig til Livs;.

Ps.40.15(Chr.VI). en mund, som lyver,

omkommer (1871: dræber; sielen.Visd.1.11

(Chr.VI).
Om-komst, en. (sj., nu næppe br.) det

at omkomme (2.i); død. Ei dog en eene-
ste her vil undgaae . . sin Omkomst. Bag-
ges.Gieng.Till.l2. sa.NblD.65. -kontra-
keret, part. adj. [6.2] (jur., y; som man har
indgaaet overenskomst ell.kontrakt om.Larsefi.

Til Betaling ved andre Genstande end
omkontrahéret, f. Eks. Varer eller Ting i

Stedet for Penge . . udkræves Kreditors
Samtykke. Hage.*162. f -kostelig, adj.

{til ænyd. omkost, omkostning, ell. omkoste,
koste) som medfører (store) omkostninger, ud-

gifter; bekostelig. Man vil her indvende
mod Stereotypien . . at selvsamme store

Afsætning vilae, ved den mindre omkoste-
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lige . . Trykkemaade, gjøre det muligt at

undersælge Stereotypudgaverne. PAt/s^iftZ.

XVL24L
Omkostning:, en. ["(nm.kcosdneii] (f

Omkosting. LTid.l?25.621). Ilt -er. {ænyd.

d.8.; til ænyd. omkoste, koste, ell. (marere)

omdannet af ænyd. omkost, bekostning, ud-

gift, efter ænyd.kostning (se II.Kostning;;

ænyd. omkost er en omdannelse af ty. (flt.)

unkosten, egl.: daarlige (overflødige) udgif-

ter; sml. Omgæld)
1) (nu kun m. overgang til bet. 2) i al alm.:

udgift(er); bekostning (1). den, som Sa-

gen taber, (skal) betale den billig paa
Processen anvendte Omkostning. DL.1—6
—22. i det ringeste haver jeg haft min
Umage og Omkostning betalt. IfoZ6.r^6.

III.2. Embedsmænd . . maae lønnes og der-

til udfordres Omkostninger, hvilke maae
udredes af Undersaatterne. Hallager.45. da
vi forlangte vor Regning, beløb sig det
hele Giestebuds Omkostning til noget min-
dre end en Rigsort for Hybt. Bagges.DV.
IX.256. Til den Ende forskrev han med
store Omkostninger de dueligste Lærere
i alle Yiåenskaber. PMøll.1.296. tarvelige
Embedsindtægter, der daarlig have kun-
net bære Omkostningerne ved en anstæn-
dig -JoråefæTå.Schand.TF.II.g. \\ føre,
sætte (en) i omkostning olgn., volde en

udgifter, jeg fører hende baade i Umage
og Omkostning. Holb.Vgs.1.4. Parterne .

.

sættes i dobbelt Omkostning. sa.MTkr.264.
De vilde kun skamme sig ved hendes
kummerlige Vilkaar, og rørtes De over
dem, saa sættes De i Omkostninger. Biehl.

(Skuesp.III4.11). jf.: al den . . Omkost-
ning, som Sagsøgeren er ibragt.D-L.i

—

24—41.
II
gøre omkostning, udrede en

udgift. Moth.KSl?. Leth.(1800). ApG.21.
24(1907; se t*. Bekostning 1). \\ paa ens
omkostning, d.s.s. paa ens bekostning
(se u. Bekostning 1). i.d.s. s. paa ens be-
kostning 1. (en) skiøn og ziirlig Broe (som)
en Chan til Schiras paa sin egen Omkost-
ning har ladet bygge. Pflug.DP.837. denne
Statue (blev), paa Kongelig Omkostning,
gandske ioTgj\&t.EPont.Atlas.II.174. Bor-
gerne (skal) paa egen Omkostning over-
lade ham et Skib med 12 Mand. /Sec/i.Z).

1.7. 2. d. s. s. paa ens bekostning 2. han .

.

agtede (ej) Paven eller Bisperne meere,
end at han ved al Leylighed skiæmtede
paa deres Omkostmng. E'Pont.Men.II.105.
S. d. s. s. paa ens bekostning 3. Vil nogen
være seendes blind, han være det paa sin
egen Omkaastning, og staae selv sin Fare.
EPont. Men. III. 564. (dronerne) leve paa
de andres Omkostninger. /SM/im.IJ.85.

2) (næsten kun i flt.) udgifter, der lø-
ber paa ved udførelsen, gennemførel-
sen ell. driften af et foretagende. Saa-
som vores Stue- eller Kokke-JPige har be-
sluttet at skille sig ved sin Møedom i Mor-
gen Aften, og det samme ikke kand skee
uden stor allarm, uden vi æder, drikker

og dantzer Hilsen bort, saa er vor tienst-

lig begiering, at I vil giøre os dend Ære
at betale Omkostnmgerne.Holb.Bars.I.l.
af Kongens Gods . . skulle Omkostnin-
gerne strax udredes til disse Mænd, at

de ikke forhindres (o: i at bygge templet).

Esr.6.8(Chr. VI afvig.), hvem iblandt eder,
som vil bygge et Taarn, sætter sig ikke
først hen og beregner Omkostningen ("iSi 9;

10 Bekostningen^, om han har nok til at fuld-

føre det. Luc.l4.28(1907). med løgn og
omkostninger, se Løgn 1.2.

|| Y om de

udgifter, der løber paa ved køb og salg (ud
over selve varens pris), ved driften af en virk-

somhed olgn. (jf. fx. Anlægs-, Drifts-, Han-
dels-, Inkassationsomkostning(er)^. Med
Hensyn til Omkostningerne ved Salgets
Fuldbyrdelse kan det undertiden være
tvivlsomt, hvem af Parterne der skal bære

20 dem. Lassen.SO. 55. Den sikreste Maade
at tjene Penge er ved at spare Omkost-
ninger. Hage.*558.

\\
(især jur.) om de med

en proces forbundne udgifter (til retsafgif-

ter, stempel, sagførerbistand osv.); proces-,

sagsomkostninger; ogs. undertiden om beløb

til betaling af disse udgifter; nu kun i faste

forb.som betale, udrede, hæve (se H.
hæve 5.2j, ophæve (se ophævej sagens
(tidligere aZm. processens^ omkostnin-

30 ger. hånd (bør) ingen Omkostning at give
sinVederpart.£)2^.i—6

—

22. vil man trætte
med de Karle, kommer man til at betale
Processens Omkostning oven i Kiøbet.
Holb.LSk.II.l. Dømme Een til Omkost-
ningerne. jCef/i. ('iSOO^. idømmes Sagens
Omkostninger. iSÆ5. omkostningerne
gaar op, (nu næppe br.) parterne betaler

lige meget i omkostninger; ogs.: omkostnin-
gerne skal godtgøres fuldt ud. Leth.(1800).

40 Omkostning^s-bog:, en. [2] T bog,

hvori man paa forsk, maade specificerer de
enkelte omkostningsgrupper med henblik paa
kontrol, statistisk behandling, kalkulering olgn.

KiøbmSyst.1.113. jf. HCRiis.Omkostninger.
(1929).32. -konto, en. Y konto, der de-

biteres for omkostninger (2) og krediteres for
refunderede udlæg. KiøbmSyst.I.llo. Hage.*
1143. -tillæg:, et. [2] (forsikrings-spr.)

tillæg til nettopræmien, svarende til omkost-
50 ninger, skatter m. m. EMackeprang.Forsik-

rings-Leksikon.(1922).102.
Om-kram, en, et. {ænyd. d.s.; dial.)

indvolde, indmad i et slagtet dyr (undertiden
medindbefattende hoved, fødder, vinger, kraase
olgn.); ogs. om ret, lavet af kød og tælle, der
plukkes af tarme og indvolde paa slagtede

dyr. Nysted.Rhetor.55. JHSmidth.Ords.lOO.
MDL. Feilb. -krampe, v. [-|kn?m'68]
(i bet. 2 -kræmpe^. {efter ty. umkråmpen,

60 -krerapen (-krampen); j/. IV. krampe) 1)

(jf. IV. krampe 1; nu næppe br.) omgive
med befæstende kramper; omslutte og fast-

holde som kramper. *Dig omkrampte min
Arm. Bagges.DV.VII. 425. VSO. 2) (til

IV. om i3.i; jf. IV. krampe (2)) f ombøje
(randen af). HaUager.281. -kranse, v.
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[-ikrBn'sa] vbs. -ning (VSO. MO.). (især

højtid.) 1) forsyne med en omgivende krans;

scétte, slynge en krans om; bekranse; i forb.

m.præp. med. ChrFlensb.DMJ.131. Om-
krandse Bægeret med Blomster. FiSO. Bril-

lant . . omkranset med blaa Safirer. Politi

E.Kosterbl."/6l923.1.8p.l. 2) danne en krans
ell. kreds omkring; ligge osv. i krans ell. kreds

uden om. store Rosenbuske skulle om-
krandse min Høi. Oehl.HrS.356. *Gudfryg-
tig Mand i Oldings-Aar

|
Omkranse skjønt

de hvide Haar. Grundtv.SS.IV.350. Skove
. . omkransede Dalen. NaiurensY.1922.293.

II
oftest i pass. (især i perf. part.; jf. ssgr.

som bøg-, hav-, skovomkransetj m.præp.
af ell. (nu sj.) med. Ikke en Plet er uden
Træer og Buskværk af allehaande Arter;
og alle disse Pletter omkrandsede med
smaa, levende Gierder. ^a^^es.DF.X^^O.
*Omkrandset er Bassinets Bred

|
Af fug-

tiggrønne FlsLnteT.Bødt.60. Festbordet om-
kranses af Stole. TidensKvinder}^hl930.32.
billedl.: for os er de dog Forbrydere, om
de saa ellers fra Hovedisse til Fodsaale
var omkrandsede med alle mulige Dyder.
Hauch. VII.57.

Omkreds, en. ['com|kre's] (f Otnkrids.

LTid.1741.293). (ænyd. om-kreds, -kretz,

-krids (JensPederjiøn. Glade i Haabet.(1684).
a7v), -kridtz (Skonning.MirabiliaNaturalia.
(1639).209); efter ty. umkreis)

1) ^jf. Omfang 1 samt Omcirkelj om om-
rids, kontur ell. (nu vist kun) (en cirkels)

periferi. Omkredtzen eller Circumferen-
cen. LTid.1734.260. Perimetern eller Om-
kredsen af FiguTerne. Kraft.M.1.187. den
Grundbestemmelse, at alle Omkredsens
Afstande fra Midpunktet skulle være lige

store. 0rst.III.158. SaVV.12. se ogs.u. Om-
fang 1. jf.: i Dækkets (o: et automobildæks)
Slidbane en Flænge . . i en Længde af ca.

en halv Omkreds. PolitiE.KosterbU'>kl925.

2.8P.1.

2) (jf- Omfang 2) dels: (længden af)
den linie, der omslutter og begrænser
noget (nu især: et større legeme, en større

masse, et omraade); dels (nu næppe br.) om
et legemes udstrækning, tykkelse olgn.

jordens omkreds. Moth.K336. vor Vært .

.

viste større Behændighed, end man efter
hans Legemes anseelige Omkreds skulde
have troet. Hauch.MfU. 277. træets om-
kreds er tre alen ell. træet har en omkreds
af ell. paa tre alen

i || efter præp. i; især i

forb. have ell. (nu kun) være saa og saa
meget i omkreds. 14 Miile i Øster fra
Jedo, ligger en Øe, som er en Miil i

Omkreds. P/lug.DP.581. 12 eller 15 Miile,
som den (9 : en sø) har udi omkreds. Holb.
JH.1.97. *dette store Alt (o: verden)

\ I

Omkreds og Gestalt | Er dog i Sielens
Øye slet

|
Mod dig, som eene skabte det.

Stub.39. den hele Klode, Nazar . . har to
hundrede tydske Mile i Omkreds. Bagges.
NK.129. MO.

3) t d. s. s. Omfang 3. De oeconomiske

Forretninger bleve især af stor Omkreds i

Sverrig. Schytte.IR.1.88. „Min deilige Frø-
ken 1 samtykker De min Lyksalighed?" —
„Jeg kiendte ikke heele Omkredsen af

min.'* Biehl.(Skuesp.IV. 425). \\ efter præp,
i. Man veed hvilken Skam det fører med
sig for og hos et Menneske, at en Ugier-
ning, som det har begaaet, i sin fulde Om-
kreds . . bliver aabenbaret. EM^e.i^T.i5.9.

10 lad mig vide min Ulykke i sin hele Om-
kreds. Wand.Stedm.71.

4) (jf- Omfang 4) parti, omraade, der
ligger inden for en vis kreds ell. lig-

ger uden om, omgiver noget, det var
at ønske, vi havde nogle i hver district,

som gandske simpliciter vilde optegne
alting til sin Omkredses geographiske,,

oeconomiske og naturlige Historie. Lange-
bek.Breve.243. *alt hvad rundt omkring \

20 Man i en uafseelig Omkreds øiner. Bagges,

Gieng. 9. Ingen maatte forlade Rednings-
huset eller dets Omkreds før den ende-
lige Afgang derfra. Blich.(1920).111.178. i

Omkredsen af den høire Axel og sammes
Rvde. Herholdt.RH.17. Fra alle sine Lan-
de samlede han store Krigshære, de be-
dækkede en Omkreds af flere Mile. HC
And.VII.7. han var gaaet ind med nogle
Faa indenfor Templets Omkreds (Chr.VI:

30 i omgangen til capeWet). 2Makk.1.15. jf.
(uegl): Min Mand (kunde ikke) fornøie sig

i den snevre Omkreds af Selskaber, hvor
vi begge kunde komme. JSneed.V.165.

\\

nu næsten kun i forb. som i (tidligere ogs.

psiSL. CBernh.X.115) mange mil(e)s om-
kreds, inden for et omliggende omraade,
der spænder over mange mil. jeg er den
rigeste Proprietarius i mange Miles Om-
kreds. Hostr.NF.23. ikke andre Mennesker

40 i Miles Omkreds end Smaabønder og Fi-

skere. Pont.LP.VIII.236. Der brændte et

Baal i Urskoven, det eneste i Miles Om-
kreds. JVJens.Br.l. jf.(sj.): *det var den
kønneste Bondegård

|
i to Mils Omkreds

af Assens. Rørd.GK.143.
5) t indbegreb (2.i). den sande Guds-

frygt er en Omkreds af alle Dyder. Basth.
AandeligeTaler.I.(1779).198.

om-kredse, v. [-|kre'sa] vbs. -ning
50 (Eilsch.Term.l7). 1) (sj.) lægge (ligesom) en

kreds uden om. om Efteraaret . . graves
der en Grøft . . uden om Træet omtrent
en halv Meter . . fra Stammen, dog saa-

ledes, at den omkredsede Jordklump, hvori
Træet staar, forbliver hel og ubeskadiget.
Bredsted. Pom. 1. 17. 2) (jf. kredse om u.

kredse 2, /?/. umkreisen samt omcirkle 1;

især CP j bevæge sig i en kreds ell. i kredse

uden om. Eilsch.Term.l7. *I mindre og
60 mindre Buer . .

|
Omkredser (fuglen) sit

Rov. Winth.Haandt.72. Planeterne, der om-
kredse Solen. MO. En anden af hendes
Tilbedere er den unge Arkitekt Ishøj . .

Som et glubende Rovdyr omkredser han
overalt den Skønne. Pont.GA.27. Det er

en enestaaende Nydelse at omkredse dette
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kostelige Bygningsværk (o: Stockholms slot).

EHannover.SvK.14. 3) (højtid., nu sj.) ligge

i en kreds uden om; omgive (som en kreds);

danne en kreds om. *den alt omkredsende
Himmel. Kampm. Overs, af Virgil: OmLand-
bruget.(1797).8. En anden Gruppe af her-

lige Cypresser omkredser et Vandspring.
GierleioJtalien.IL(1807).120. *den Krone
(skal) omkredse |

Din fundne Søns . . YLo-

yed\Bredahl.V.199.
Omkreds-linie, en. (jf. Omfangs-

linie; nu næppe br.) d.s.s. Omkreds 1. Disse

(øer) ffiøre enten aflange eller runde Om-
kreds-Linier. EPor?i.A<ks.I.588. -mnr, en.

(til Omkreds 4; hygn.) mur, der indhegner

et omraade. Theatret selv var udsmykket
. . med Indskrifter til Kejserens Ære paa
OmkTedsmuTen.JLange.MF.148. Wanscher.
(PoL^^U1932.15.sp.l).
Om-kridis, en. se Omkreds.
I. Omkring, et. [(nm'kreix'] (substanti-

visk anv. af II. omkring (10!i); 1. br.) det at

gøre (vende sig) omkring; vending (især

paa c. 180^). den gamle Herre . . gik fra

hende hen ad Fortovet . . Hun saå (ham)
standse . . Et rask Omkring, og han stod at-

ter foran hende. Schand.SB.83. sa.AE.229.
II. omkring, præp. og adv. [com'kreix']

Eøysg.AG.25. foran trykstærk stavelse ogs.

[cnmkreii] (Jesp.Fon.573). (ænyd. glda. d. s.,

SV. no". d.s., jf. i kring u. II. kring; af IV.
om (1) og I. Kring; sml. omkuld

|| jf. der-,

her-, hvoromkring; om forb. som langvejs,
rundt, trindt, vidt omkring se t«. lang-
vejs (l.i) osv.)

A. som (foranstillet ell. (i bet.l.i, 2 (slutn.)

og 3; nu l.br.) efterstillet) præp.
1) d.s. s. IV. om 1. 1.1) O/. IV. om l.i;

i al alm. han gjorde en Grav . . omkring
(1931: rundt om; kiteret. IKg. 18.32. alt

Landet omkring (1907: om; Jordanen.
Matth.3.5. der Disciplene kom omkring
(Chr.VI: gave sig omkring; 1907: omrin-
gede; ham, stod han op, og gik ind i Sta-
den, kp G. 14.^0. de omkring Øster-Søen
hoenåe.Slange.ChrIV.962(jf.omkTmgboen-
åe). den store Kres af Klappere (var)
draget omkring Skoven, saaledes at intet
levende syntes at kunne slippe bort imel-
lem dem. PMøll.I.300. *l svøbe en Flig af

Dannebrog
|
Omkring min snevre Køie.

Winth.IV.21. Voldene omkring Staden.
VSO. At sye Fryndser omkring en Kiole.
smst. (maagerne) kan samle sig omkring
os i saa umaadelige Skarer, at Himmel og
Hav hvidner af dem. Pow^.Éy.^^. Kirstine
sprang hen mod ham og tog omkring ham.
OlesenLøkk.NH.III.33. de (saa) et Lysskær
omkring deres Hjem, og da de kom nær-
mere opdagede de, at det var Gaarden,
der brændte. Ekstrabl.^^/8l923.4.sp.o. om-
kring livet, se Liv ILi.

|| jf.lY.om 1.2.

da den Almægtige endnu var med mig,
da mine Drenge vare omkring (1931: omj
mig. Job.29.5. At have Folk omkring sig.

VSO. MO.
II
m. overgang til bet. 3. *lystig

Lammet springer
|
Omkring det stille Faar.

Storm.SD.238. Fader og Datter firmede
omkring mig. Blich.(1920).X.170. »Torden-
skjold i Søen sprang, | Kuglerne omkring
ham sang. GRode.Ftf.77. *Det bryder om-
kring os paa alle Kanter. Z)rac^m.i).36.

||

(m. overgang til bet. 2) efterstillet, som udtr.

for bevægelse i en bue, tilbage til udgangs-
punktet. At seile Jorden omkring. F/SO. vi

10 maae Øen omkring . . kun hvor vi gik ud
fra, kunne vi komme ind \g\en.IlCAnd.I.
309. jeg (vil) lade udgaae en Indbydelse
til alle Grundeierne hele Torvet omkring.
Schack.298.

\\ (jf. IV. om l.i slutn.) m. h. t.

bevægelse om et centrum, en akse (rotation).

Jordkloden dreier sig i fire og tyve Ti-

mer omkring sin Axel. F/SO. MO. \,2)(jf.
IV. om 1.4; 1. br. i alm. spr.) i refl. forb., som
udtr. for bevægelse ell. virksomhed med ret-

20 ning mod flere sider ud fra et centrum. *Sæl-
hundehæren

|
Der stander opreist

|
Høder

og skræmmer
|
Bider omkring sig.Ing.EF.

IV.112. gribe, se omkring sig olgn., se

gribe (7.7) osv. kaste omkring sig (med
noget), se II. kaste 26.

2) (jf. IV. om 2.i; m. h. t. omgaaende be-

vægelse: (uden, oven, sønden osv.) om; (hen)

forbi, den Portugisiske Konge . . søgte at

bane sig Vey til Indien og China ved at
30 seyle omkring Africa. Holb.Ep.V.55. dreje

omkring Hjørnet. D&E. (jf. bet. l.i; efter-

stillet: *0p ad Alleen i Galop de kjørte . .
|

Derpaa den store Fiskepark omkring.Pai
M. IV. 328.

II
(dial.) uden (tydelig) forestil-

ling om bevægelse i bue. At løbe omkring
en Anden (løbe ham forbi.)il40. OrdbS.
(Falster ofl.).

3) (nu 1. br.) efterstillet, som udtr. for
udbredelse, udstrækning olgn.ud over

40 ell. igennem et vist omraade. 3.1) (jf. IV.
om 3; m. h. t. spredt forekomst, ubestemt,

flakkende bevægelse inden for et stedligt om-
raade: (hele landet osv.) om ell. over ell.

rundt, (konstablerne) ere fordelede Lan-
det omkring paa adskillige Poster. T/mraA.
B.121. Ifjor løb jeg Øerne omkring. laar

har jeg gjort et Svip til Aarhuus og til-

bage. Blich.(1920).XXXII.161. om Natten
. . gik (han) hele Huset omkring som et

50 Gjenfærd, der ikke har Ro i Graven. Gylb.
1.266. 3.2) 07- IV. om 9.5; overf., m.h.t.
tid: hele (aaret osv.) igennem; (aaret osv.)

rundt. Jeg troer ikke at hånd skal tiene
dig denne måned omkring.lfo//i.0^5. *Ifald

du nævne kan een stakkels Dyd,
|
Som gie-

stede din Siel et Døgn omkring,
|
Da vil

jeg elske dig. Søtoft.KH.103. især i forb.

m. Aar: (præsteenken skal) beholde Præste-
gaarden et Aar omkring. i)L.^—i5

—

11.

60 Aaret omkring. VSO. det havde nu et helt
Aar omkring ikke været saadant Havvejr
som i Bag. EvGrundtv.FÆ.1.80.

4) ('j/. deromkring; m. bet. af ubestemt-4)0
d, ohed, omtrentlighed i angivelsen. 4.1) O'/*.

IV. om 1.5; ved tilnærmelsesvis, ubestemt an-

givelse af sted ell. retning: i retning af; i
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nærheden af; til den ene ell. den anden
side af. Friske til stive Vinde omkring
Øst. Pol?^U193S.l.sp.l. 4.2) (jf. bet. 4.3 og 8

samt IV. om 9.8^ m.h.t.tid: ved; lige før
ell. efter, saa opstaar omkring Julirevolu-

tionen de første poetisk-politiske Aander.
Brandes.VII.566. tiden, aarene omkring
aarhundredskiftet

i
4.3) (jf. bet. S)^ ved ube-

stemt, omtrentlig talangivelse: i nærhe-
den af; lidt mere ell. mindre end; om-
trent; cirka, en af omkr.40 Præster under-
tegnet „Remonstratie".Eo8ew&.II7.5^5. Slot-

tet blev bygget for omkring 250 Aar siden.

Dannebrog.'^U1899.1.sp.5. || spec. ved omtrent-

lig aldersangivelse, i udtr.som: en Mand paa
omkring halvfjerdsindstyve ABi.Font.FL.
324. (de) er alle i Alderen omkring de
fyrre. Bergstrøm.DT.7.

5) (jf. IV. om 6.3; især avis-spr.) m. h. t.

emne, i overskrifter olgn. : angaaende; ved-
rørende; kun (jf. bet. 4:) m. forestilling om
en løsere forbindelse med vedk. person ell.

forhold (behandlende emner, der har en vis

tilknytning til denne ell. dette). Omkring
Grønnegade - Teatret. VilhMøll. (Tilsk. 1898.
651). Om og omkring F. Hendriksen som
Bogkunstner. GPhilipsen.(bogtitel.l931). jf.

:

Schovelin . . skriver helst, som han siden
har sagt, „omkring" sit ^mne. VilhAnd.
Litt.IV.526.

JB, som adv.

6) svarende til bet. 1 : d.s. s. IV. om IO.1-2.

6.1) (jf. bet. 9 og 10^) svarende til bet. l.i.

*Den store hvide Flok, vi see, | Som tu-

sind' Bierge fuld af Snee,
| Med Skov

omkring | Af Palme-Sving. Brors.304. Ho-
vedpude . . med en Blonde omkring. Po-
litiE.Kosterbl.^y9l923.1.sp.2. baandet kan
ikke naa (helt) omkring

i jf. gaa 30.3.
||

(nu ikke i alm. spr.) ved angivelse af et om-
raadeSf en figurs periferi: i omkreds. Ære-
boe.140. Et Cabinet af en aflang Fiirkant
50 Food omkring, og hver Yegg 8 Fod
høy. Sylvius.Geom.84. Aresøe . . er over
4 Mile omkrmg. EPont.Atlas.IL256. jf.:
Dine hænder giøre mig smerte, endskiønt
de have giort mig; de have giort mig til-

lige omkring (1871: heel og holden; 1931
afvig.), dog vil du opsluge mig.Job.10.8
(Chr.VI). 6.2) svarende til bet. 1.2. *Da kom
der fra Fienden en Kugle . .

|
Omkring

fløj saa vide de Splinter,
|
Det var en Salut

uden Finter. Blich.(1920).XXIIL30. \\ i

udtr. for spejden i forsk, retninger, i (især
re/l.) forb. som kige, se sig omkring, spejde
omkring olgn., se kige (3.i) osv.

7) (især dial.) svarende til bet. 2: neden-
om; forbi, (vognen foran os) holdt gand*
ske stille. „Hvad holde I efter?" raabte
min Kudsk . . „Har I Lyst til at kjøre
gjennem Helvede (o: en brændende hede),

saa kan I jo kjøre omkringl" Blich.(1920).
VII.59. gaa omkring (o: gaa en omvej).
OrdbS.(Lolland). || overf, m. h. t. vanskelighed
olgn., i forb. komme omkring ved, se

li. komme 46.2.

8) (jf. bet. 4 samt om ved u. IV. om 10.3>

i forb. omkring ved, som udtr. for om-
trentlighed, ubestemt angivelse af
tidspunkt ell. talforhold, en Besætning
af 6 Køer . . giver omkring ved 8000 Pd.
Mælk aarlig i Gennemsnit. Samfundet.^^/t
1900.1.sp.5. Rundtenommerne var omkring
ved en Tomme tykke. Halleby. 76. kommer
han, bliver det vel omkring ved næste

10 Onsdag I KMich.SSF.264.
9) (til dels særlig anv.afbet.6.1; svarende

til bet. 1.1 slutn. og bet. Sj d. s. s. IV. om 12.

9.1) d. s. 8. IV. om 12.1. Vandet driver Hiu-
let omkring. 7/SO. *Ejl tænkte (hundehval-
pen), hvad er det for en Ting? | Saa rendte
den efter Halen omkring.Kaalund.223. gaa,
køre, løbe omkring olgn., se gaa (30.2), køre
(20.2), løbe (34). 9.2) d. s. s. IV. om 12.2 (ofte

m.flg.præp.-led). (Jesus) gik omkring i By-
20 erne (1907:om i Landsbyerne der omkring^,

og lærte. Marc.6.6. *Greve Geert omkring
i Landet hærger. Oehl.L.II.114. (han tog)

Barnet . . og hvystede det omkring. Blich.

(1920).XXV.100. jeg vil ikke drage om-
kring som en E.a.rpespil\erinåe.Gylb.(1849J.
VIII.184. tørrede Bundter Frøstængler .

.

hang omkring paa Yæggene.Etlar.XXIl.
150. i talrige (især dagl.) forb. som farte,

fedte, fjante, flakke, gaa, jokke, køre, luske,
30 løbe, nusle, nusse omkring osv., se farte osv.

II
talem. lede omkring, overf. (jf. IV. lede

1.1; nu næppe br.): holde for nar; bedrage.
Moth.L74. VSO.IILL94.

\\ (jf. bet. S.i; især
dial.) efter et steds-adv., især for til dette at føje
forestillingen om forekomst paa ell. bevægelse
til forsk, steder ell. for at gøre stedsangivelsen

mere ubestemt ell. vag (jf. bet. S). Ésp.246.
ofte i forb.nde omkring: min Kjæreste
var ude omkring og samlede Æg ind af

40 }iønsevrøvlene.Blich.(1920).XXIX.49. Tje-
ner og Pige . . bliver hos dem (o: forar-
mede adelsfamilier) Aar efter Aar, skønt
de aldrig ser noget til Løn og maa kapre
Føden ude omkring. AndNx.SD.154. „Men
hvor er Ungerne?" Ja de var jo ude om-
kring. Else og de to Knægte var nede
og hjalp til med at pille Sild af Garnene,
Kristian var jo inde paa Gaarden. sa.DM.
IV.102.

50 1 0) (særlig anv. af bet. 6.1 ; jf. bet. l.i slutn.)

i udtr. for drejning gennem en større ell.

mindre del af cirklen, især (til dels i mod-
sætn. til lY. om IS) til en stilling ell. ret-
ning, der er den tidligere modsat. ID.l)

(jf. iV. om 13.1 samt 1. Omkringj i al alm.
*Den Havmand han ind ad Kirkedøren
tren, |

alle de smaa Billeder de vendte
sig omkring. DFU.nr.11.22. inde i et Ris-

Krat vender en stor Elefant pludselig om-
60 kring og jumper bort med den stive Hale

stukket bagud som en Træstok. Pon^.G^.
92. han drejede sig pludselig helt om-
kring (i alm. om drejning paa c. 180°)

\

kaste omkring, se II. kaste 27.1-2. || især(;i^

ell. gym.) i forb. gøre omkring (se gøre

13.8J ell. som kommando: omkring! om
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drejning (i alm.: højre om) til modsat stil-

ling. *Fremad MarschI omkringl gaae
hjeml

I
Er ikkun et Øjebliks Affære. Blich.

(1920).IV.208. Oymn.(1828).69.jf. II. højre

2.1: højre (venstre) Qmknn^lSclieller.MarO.
gøre kort omkring, (især Q}) gøre en

pludselig, brat vending (i alm.paac.180^).
G. lavede sig til at gaa, men paa et „Vent
lidt" af Generalens Mund, gjorde han
kort omkring og h\\k^QåQ.Schand.TJM.89.
Han saa Jutta staa nede paa Badehusbroen
og Johanne pludselig gøre kort omkring
og komme løbende t\[h2igQ.Stuck.F0.17.

\ 0.2) som udtr. for, at noget bevæger sig ell.

bringes fra oprejst til liggende ell. (helt) om-
vendt stilling : o m (IV. 13.3). *Speilecabinet . .

\

Paa Hov'det I seer
I
Alle Ting,

|
Alt vendes

omkring. Oehl.SH.22.
||
(nu ikke i alm. spr.)

m. foremlling om uorden, fald olgn.: om-
kuld; over ende. En kommer og . . støder
mit Skriver-Bord omkring. Eolb.Stu.III.l.
Faderen (blev) vred, tog Karbasken, og
vendte (sønnen) dygtig, omkring, hvilket
gik Drengen hart tU liiertet. Treside smaa
oglystigeRistorier.[ca.l800].6. Han styrtede
om\T\Tig.JHSmidth. Ords. 100. kaste om-
kring, se n. kaste 27.3.

1 1) (dial.) d. s. s. IV. om 14(2). harve om-
kring, Feilb. det skal gøres omkring, smst.

nævne omkring, se nævne 1.4.

omkring-, i ssgr. (jf. om- i ssgr., kring-
i ssgr.). især til IL omkring l.i og 6.1, nu
næsten kun dels (bot.) i ss^. omkringsædig,
dels GJ (vekslende m. om-) i part. adj. som
omkring-boende, -liggende, -løbende, -staa-

ende olgn.; som eks. paa mere tilfældige ell.

nu næppe br. ssgr. (især part. og vbs.) kan
anføres:vedomkring-gaaener (pokalen)
bleven gandske fuld uddTVikken.LTid.1728.
368. de Dandsendes Omkringhvirvlen.
Drachm.BF.29. et Theatrum . . omkring-
hengt med Sengeklsdder. LTid.1731.554.
Hans Majestæt lod omkringlægge dend
Insul Riigen med eendeel af sine Krigs-
Skibe. S/aw^e.CArJ7. 656. de omkring-
værende Tings store Msengde. Trondh
SelskSkr.I.51. til bet.9(2): urolig Søvn, Om-
kringkasten (p: det, at man (under søvnen)
kaster sig omkring). Caspari.Huus-og Reise-
læge.(overs.l828).60. Egnens omkringkø-
rende Fiskehandler. Jørgen Niels. KB. 20.
den Skrifvelse, som disse Hertuger hafde
omkring-skikkettil alle Churfyrsterne.
Slange.ChrIV.876. til bet.lO(i): Omprodsning
kaldes ved Feltartilleriet en særlig Art af
Omkringvendiiig.Sal.XIII.886. -bo-
ende, part. adj. {ænyd.d.s.; jf. omboende
samt kringboende (DO.XI.398^')) VSO. MO.
de omkringboende Hedninger (Chr. VI:
hedningerne, som ere trindt omkring; 1931:
Folkene rundt omj. Ez.36.4. S&B. || anv. som
subst. (udmarkerne) tiene til almindelige
Overdrifter for de Omkringboende.r/mm/i.
B.38. Kierk.VI.261. f -bytte, v. C//", om-
kring 11; d. 8. s. II. ombytte (1). 'Slarige.

ChriV.1413. -give, v. {ænyd. glda. d. s.;

efter ty. umgeben, lat. circumdare, jf. om-
give samt kringgive (DO.XI.398*^); nu kun
bibl, sj.) omgive; omringe, en hær (havde)
omkringgivét (1871: omringetj staden, med
heste og vogne. 2Kg.6.15(Chr.VI). LTid.
1741.536. Tindingen (kaldes hos hesten) den
Flade, som omkringgiver Aaghøiene.Fi-
borg.HY.30. Du har omkringgivét (Chr.
VI: Du omkringringer; 1931 afvig.) min

10 Sti og mit Leie, du kjender grant alle

mine 'Veie.Ps.139.3. -ligg^ende, part.

adj. {ænyd. d. s.; jf. omliggende samt kring-
liggende (DO.XI.398^*)) Men hans Rygte
kom strax ud i alt det omkringliggende
(1907: omliggende^ Land i Galilæa. ilfarc.

1.28. Mynst.Betr.I.291. DagNyh.'yil913.
Till.4.8p.2.

II
(nu næppe br.) om beboere af

omliggende egne. (Bispebjerg) tilhører de
omkringliggende Bønder.JNFanum.Born-

20 holm.(1830).96. -lobe, v. {ænyd. d. s.; jf.
omløbe samt kringløbende (DO.XI.398^);
især til omkring 9.2) løbe omkring. vAph.
(1764). næsten kun (nu 1. br.) dels som vbs.

:

Omkringløben med brændende Fakler.
Holb. Ep. 111.81. dels præs. part. brugt som
adj.: en omkringløbende (1871: omstrei-
fende; 1931: graadig; biørn. Or^s. ^8. i

5

(Chr. VI). S&B. t -ringe, v. {ænyd.d.s.;

efter ty. umringen, jf. omringe) bevæge sig

30 i ell. danne en kreds (en ring) om; omringe;
omgive; indeslutte. Ps.l39.3(Chr.VI; se u.

omkringgive j. Formedelst troe faldt Jeri-

cho mure, der de vare omkringringede
(1819: omgangne; 1907: omgaaede^ i syv
dsige.Hebr.il. 30(Chr.VI). *Gid Seyer-
vinding, den Gudinde, omkring ringe

i

Din heyr. Falst.Ovid. 35. (de) anfaldt og
omkringringede Byen. Slange.ChrIV.1025.

t -skrive, v. skrive ell. tegne (spec. en geo-
40 metrisk figur) omkring noget; omskrive, jf.

VSO.
II

(mat.) perf. part. brugt som adj.

den i- eller omkringskrevne Cirkel.
Kraft.M.1.201. f -skære, v. {ænyd. d. s.;

jf. omskære) 1) gøre (ringformet) indsnit

rundt omkring noget; (bot.) i udtr. om-
kringskaaret ('-skaaren. CGRafn. Flora

.

1.45) I r h u s. Omkringskaaret Frøehuus .

.

er ridset rundt om paa Midten, hvor det
i moden Tilstand springer op. Træearter.

50 (1799).333. 2) (overf.) beskære (LI.2); be-

grænse ; indskrænke. Hans Maj est. (havde ikke)

i Sinde, Segladsens Frihed . . at indskræn-
ke eller omkringskiære.Slange.ChrIV.1224.
-staaende, part. adj. (jf. omstaaende u.

omstaa 1). Gøttingen skiulte sig snart bag
dets omkringstaaende Bierge. FrSneed. I.

59.\\især om personer. Pflug.DP.630. VSO.
MO. ofte anv. som subst. : Endeligen ven-
dede han sig til de omkringstaaende. Holb.

60 DH.III.23. Eiv.(1914).1.80. VSO. S&B.
-sædig, a^j. fj/. over-, undersædig; bot.)

om blomst: som har bæger, krone og støv-

dragere siddende i randen af (omkring) den
skive- ell. skaalformigt udvidede frugtbund.
Lange.Flora.^(1864).XXXVII. Warm.Bot.569.
-sætte, V. {ænyd.d.s.; y/". omsætte) dels

XV. Rentrykt "/s 19.Vt 36
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m.obj., der betegner det omsluttede: omgive;
omringe, der David hastede, at gaae fra

Sauls ansigt, da omkring-satte (1871: om-
ringedej Saul og hans mænd David og
hans mænd, til at gribe dem.lSam.23.26
( Chr. VI). Højs. 7.2( Chr. VI; se u.omhegne 2).

vAph.fl 759). VSO. dels m. obj., der betegner

det omsluttende: anbringe, sætte rundt om-
kring (noget). Dannemarks Rigesvaaben,
(hvor) de 3de kronede løver ere aftegnede
med omkringsatte 9 hieTter.IIolb.DNB.627.
oni-krinse, v. {jf. ænyd. (og endnu

dial.) omkrins, omkreds (Skonning.Mira-
biliaNaturalia.(1639). 161. OrdbS. (sjæll.)),

samt krinse, indkrinse; dial.) omkredse; om-
ringe, (blæsten) havde naaet Bakgaarden,
som den omkrinsede i én eneste brølende
Uvirvelåans. Aakj.VF.116. Snart var (he-

stene) omkrinsede og indfangne. sa.FB.19.
-krybe, v. [12.2] [-(kry-'ba] {ænyd.d.s.; især

poet., 1. br.) VSO. overf. : *dybt i Lunden un-
der skumle Skygger

|
Omkryber Skræk.

Ew.(1914).1.139. *Aanden berøvet,
|
Om-

kryber i Støvet
I
Som Ormen hans Sjæl.

Grundtv.SS.V.466. \\ nu næsten kun som
vbs. (Omkryhen.VSO.) ell. præs. part.

o

m-
krybende brugt som adj. VSO. MO. (guld-

smedelarver) fører et langsomt omkryben-
de Liv. NaturensV.1915.41. -krydse, v.

(ænyd. d. 8. (bet. 2)) \) ((D, l.br.) krydse, be-

væge sig ud og ind om(kring) noget. *Paa
Veien havde Svalen

|
Omkrydset mig i

lave Flugt. Oehl.XI.219. Sibb.I.153. vi om-
krydsede Øen. Levin. 2) [12.2] (nu næppe
br.) krydse om, hid og did. vAph.(1764).
-kry«(tal lisere 9 v. [14.2] (kem.) opløse

et stof med paafølgende (inddampning og)
afkøling, som bringer det til at udkrystal-
lisere (med udskillelse af urenheder). Natu-
rensV.1933.398. vbs. Omkrystallisation.
Christ.Kemi.l7. -kræmpe, v. se -kram-
pe, -krieeng^e, v. [13.i] [-|krBi\,'a] vbs.

-nitig. krænge (noget) om; næsten°kun (med.)
m. h. t. livmoderen (og moderskeden). Phys
Bibi. 1. 19. især i pass. (SaVXII.474) dl.

som v6s. Omkrængning, „inversion", ogs.

om den omkrængede del af organet, smst.

t -kre^o^e, v. (ænyd. omkrøje, -krøge,
^Zda. omkryge) til IL krøge 3 slutn.: sejle,

drage rundt om ell. paa. *Hr. Gylden-
lew . . I

Vil Øster-Havs Bølger omkrøye.
Sort.HS.Dlv. -krepning, en. (til IV.
om 13.1 og krøppe; jf. omstøde 1; fagl.)
tilpasning af lister olgn. omkring hjørner.
FagOSnedk. -knld, adv. [(nm'kul'] {ænyd.
fflda. om kul (kol), sv. no. omkuU, oldn. um
koU; jf. ikuld samt glda. paa kul; til IV.
om 1.1, muligvis m. tilknytning til bet. 13.3

og II. omkring; m.h.t. sidste led se hoved-
kulds samt Kolbøtte, I. Kulle 1, Kuld-
i ssgr. || nu især GJ ell. dial. (jf. Feilb.);
sml.: „ikke let i høiere Stiil og Poesie."
MO.) om pludselig, voldsom (hovedkulds)
bevægelse fra oprejst til liggende (omstyrtet,

nedstyrtet) stilling: over ende; om. (i'forb.
som falde, styrte, kaste, støde, blæse om-

kuld, dial. gaa omkuld olgn.). || m. h. t. le-

vende væsener, især mennesker. *bleg som
et Liig,

I
Hun faldt omkuld og døde. ^a^-

ges.TJngd. 11.110. *Det er dog underligt:
naar man er fuld,

|
Saa er man saa

genegen til at falde omkuld. Oehl.SE.50.
*Han sparkede Oles Nødmast (o: krykke)
omkuld,

I
Og det var en ren Guds Lyk-

ke
I

At Ole ikke faldt med. Drachm.SH.
10 65. De saa (eneboeren) komme stagende
henne paa Vejen . . Der gik han omkuld I

sagde Ole pludselig. JVJens.H.F.149. uegl.i

Tingen er vel den samme, enten en Jorn-
frue strax giver sig udenCapitulation, eller

hun siger til sin Beiler: Jeg falder ikke
uden du blæser mig ovdkulå. Holb.MTkr.
458. kan I ogsaa spytte mine Øine ud og
spytte mig oxnkulå? Grundtv.TJdv.III.607.
se videre u. II. falde 9.i5, I. lægge 6.2, II.

20 løbe 16.2 ofl. Il
(mindre br., jf.VSO. MO.)

m.h.t. ting; især tidligere ogs. om bevægelse

til omvendt stilling, m. forestilling om uor-
den, ødelæggelse, forlis olgn. (jf. kuldkaste
2-3, kuldsejle;. *En lille Kaste-Vind,
Slog Skibet tit omkuld, naar Skipperen
sov ind. Ew.(1914).II. 207. Det spinkle
Fartøi (o: en kajak) kan jo stødes om-
kuld med enHaandbevægelse. i^iwfe.G.1.^.

sæden er gaaet omkuld (o: faldet, slaaet

30 ned). OrdbS.(sjæll.). overf.: hånd fant paa
Timen paa Raad, at faa deres Anslag kast
omkuld. KomGrønneg.1.299. mangen be-
tydelig Politiker er gaaet omkuld ved et

uioTuåsetYindstød.DagNyh.'^^/il922.3.sp.S.

jf. Maskine 4: min heele Machine ligger
omkuld (o: kuldkastet, tilintetgjort). Holb.
Abrac.II.4. \\ hertil (nu sj.) ssgr. som: mange
store grundmurede Huuse og Lader blefve
omkuld-kastede('a/' stormen). Slange. Chr

40 IV.639. skulle dennem (o: stenførere) af

andre Skibe ..tilføjes nogen Skade, saa-

som ved Paastødelse, Omkulds ejling .

.

da skal den, som dennem saadan Skade
tilføjer . . betale al Skaden. De kgl.Laugs-
Artikler til 1 723.1.341. omkuldvælte(^a:
støde omkuld). Larsen, -knnkle, v. [14]
vbs. -ing (VSO.). (nu næppe br.) forandre,
især til noget daarligere; forværre. Moth.K
287. VSO. -kvad, et. se -kvæd. S -kval-

so me, V. [-ikval'ma] omgive med noget kvæ-
lende ell. kvalmende. *(Jesus stod) Af Døden
omkvalmet,

|
Med Purpur affalmet, |

Med
Røret til Spir. Grundtv.PS.VI1.144. -kvar-
tere, v. vbs. -ing (MB.1793.58S.1826.201.
VSO.). (jf. kvartere S; »ni, nu næppe br.) 1)

[12.2] indkvartere (rundt omkring); fordele

i kvarter. General-Major Oxholm, som . .

var ankommen med de Lollandske Lande-
værns- Batailloner . . maatte nu først rykke

60 ud, tillige med de nærmest omqvarterede
Siællændere. Agre.RK.80. VSO. MilTeknO.
2) [14.2] anvise, give et andet (nyt) kvarter;

indkvartere paa ny. Leth.(1800). VSO. Mil
TeknO. Da jeg blev omqvarteret, aecor-

derede jeg med den nye Vært om selv at

forskaffe mig Qvaiteer. Kloppenborg.Er.8J .
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-kvæd, et ell. (nu kun dial.) en (Moth.

K413. LTid.1743.293. Feilb.). (nusj.-k\æ-
de. LTid.172S.178. JHSmidth. Ords. 100.

Grundtv.SS.III.265. f -kvad. Leth.(1800).

VSO.). fli. omkvæd (MO. TroelsL.XI.léé)

ell. (nu sj.) omkvæder (Biehl.DQ.I.Wé.IlI.

42) {ænyd. omkvad, -kvæd(e), -kvædning,
8v. omkvåde, no. omkved; til IV. om 14.2;

jf. Kvæd (2), II. Kvæde (2); især æstet.) en

ved en (folkelig) sang, et digt gentagen, (især) lo

ved slutningen af hver strofe forekommende
linie, der i alm. indeholder grundstemningen
ell. grundtanken i digtet (jf.Refrsiin), spec.

m.h.t. folkeviser olgn. om slutningsverslinie (af
lyrisk art), bestemt til at synges af alle i kor.

Denne bedragne Africaner giorde . . en
Viise paa sit Sprog, hvis Omqvæd var
denne: Giv Hottentot det Brød, som du
har loved ham. LTid.1743.293. *Det sør-

gende Omqvæd af Oldingens Sang. Pram. 20

Stærk.144. Flere (kom) til, slog Kreds om
ham og faldt ind med i Omkvædet. Blich.

(1920).XV.66. Hauch.IV.308. CSPet.Litt.

141.
II

i sammenligninger. Holb.Paars.189.
Enden passede til Begyndelsen, ligesom
Omqvædet . . passer til Verset i de gamle
Kæmpeviser. Gylb.(1849).IX.28. som et
Omkvæd lød det bestandig i mit Indre:
Jeg elsker hende. Schand.F.448. \\ overf.,

om en gang paa gang udtalt ytring, især 30

udtryk for noget if. vedk. persons mening vig-

tigt, noget, som maa indprentes olgn.; spec.

i forb. (det er) omkvædet paa visen
olgn. (Mau.II.576. Eeib.PoetIV.312. HC
And.VII.9). leg synger endnu mit gamle
Omqvæd: Naar vil Etats Raaden komme
her ned til os? Langebek.Breve.353. det er
jo nu engang deres evige Omqvæd, at .

.

mine Vaudeviller , . have fordærvet den
tilforn saa ypperlige Smag her i Landet. 40

Heib.Pros.VI.73. Gaa med hjem, siger
Eva og Frederik og Otto og Peter, det
falder saa naturligt, det er et Omkvæd
hos dem. PLevin.Hjem.(1919).9. jf.: *Gud
er min Styrke, ja, han er min Salmes
Omkvæd og min Hjælper. Grundtv.SS.V.
448. -kvæde, v. [6.3] [-|kvæ-'98] {ænyd.
d.s.; poet., sj.) kvæde, synge om; besynge.
*Den lille David til Folkegavn

|
Over-

vandt den uhyre Jætte,
| Derfor om- 50

kvædes hans Heltenavn
|
Overalt nu paa

Bjærg og Slette. Grundtv.SS. V.455. *Alt,
hvad Herren gjør, er stort,

|
Evig at om-

kvæde. sa.PS. 7/7.4 7i. smstV.165. -kvæ-
istionere, v. [6.2-3] (nu sj.) omdebattere;
omtviste; i perf. part.: mit Talent, som
egenlig aldrig har været omkvæstioneret.
Drachm.BF.107. se videre u. kvæstionere 2.

-kyste, V. (sj.) rejse (vandre, køre osv.)
rundt om (en sø), idet man følger kystlinien; 60

omrejse langs kysfen. Vi (besluttede) at om-
kyste Søen . . Veien er overmaade skiøn,
paa Kanten (langs) Strandbredden, ^a^.^es.
DV.XI.46. smst.X.2S8. -kæmpe, v. [6.2]

[-|kæm'69] (sj.) kæmpe om; i perf. part brugt
som adj.: De høje Kalkstens-Klipper, der

dominerer Strædet (o: ved Gibraltar) har
altid været stærkt omkæmpede. iV^afTid.

''''lsl925.M.l.sp.l. dette omkæmpede Her-
tugdømme (o: Sønderjylland). EBrand.(Pol.
''''U1927.9.SP.4). -køre, v. [-,kø.'r8] vbs.

sel (s. d.). {ænyd. d. s.; jf. køre om u. II.

køre 19) især: 1) [l.i ell. 2.i] (jf. -kørsel 1;
nu sj.) køre rundt om(kring) ell. (fx. m. h. t
en befordring, som man møder ell. indhenter)
i en bue uden om ell. hen forbi, (murene om
Athen) vare saa brede, at alle Fragtkarrer
og Transportvogne magelig kunde færdes
ovenpaa Murene og omkjøre hverandre.
PO.Brønd8t.RG.L335. Blich.(1920).XXVI.
160. 2) [12.1-2] (jf. -kørsel 2) køre (dreje) om
(spec. i modsat retning af tidligere) ell. køre

om i forsk, retninger, hid og did. VSO. nu
(1. br.) næsten kun (som vbs. og) præs. part.

omkørende brugt som adj.: omkørende
pottemagere, humlekræmmere

j
jf.VSO.

II
(nu sj.) til II. køre 4; dels til IV. om 12.i:

dreje om (i modsat retning). *for at være
Bonde liig,

|
Min Hat jeg skal omkiøre,

\

Ja med en Kiep behændelig
|
I Jorden

Stræger giøre. Eeenb.1.9. dels (jf. II. køre
19.2 j til IV. om 12.2: rode rundt (i) olgn.

Den Omkiøren i mine Papirer lider jeg
ikke. F/SO. -kersel, en. vbs. til omkøre.
1) (især emb.) til omkøre 1. Hvorledes for-

holder De Dem, hvis De møder kørende
. . paa Vejstrækninger, hvor det er for-

bundet med Fare at køre forbi? — Jeg
skal køre saa langt tilbage, at Omkørsel
kan finde Sted. Motorkør.41. || konkr., om
bane, vej, ad hvilken man kan køre rundt
om ell. uden om, hen forbi noget Der er
ingen Omkiørsel mere ved Gaarden o:

Veien gaaer ikke længere deromkring.
VSO. MO. 2) (især tu; til omkøre 2. Moth.
K457. VSO. MO. Pottemagervarer . . for-

handles paa Landet ved Omkørsel fra Dør
til J)øT.Skr.Nr.l29^^U1903. I. -lade, v.

[-ila-aa] part. -ladt ell. (sj.) -ladet (Slange.
ChrIV.1022). {ænyd. d. s. (bet 2); til IV.
lade; j/. omladen) 1) \ til IV. lade 4.5:

omlade sig med, omgive, omgjorde sig med.
*du din Dont forlader,

| Og med Glavind
dig omlader. Wess.225. 2) [6.8] til IV. lade 6.2.

2.1) (nu kun dial ) opføre sig, forholde sig

paa en vis maade (over for noget); behandle
paa en vis maade; spec: være omhyggelig,
omsorgsfuld over for noget; behandle om-
sorgsfuldt. Rostgaard.Lex.025c. om person
ell. ting: blive godt omladt olgn. Feilb.

\\

(nu næppe br.) refl. omlade sig, opføre
sig (paa en vis maade). Keyser Carl . .

aldt saa streng og u-mild hånd omloed
sig imod Protestanterne . . var dog ind-
vortis . . ingen Fiende af Luther. Tychon.
AB.103. 2.2) blive, være omlad(e)t,
(nu næppe br.) (ud fra sit væsen, sin op-
træden olgn.) blive ell. være vurderet paa en
vis, især gunstig maade; blive ell. være (gun-
stigt) bedømt ell. omtalt; blive ell. være skat-

tet, anset, (vel ell. ilde) lidt. *den er skiøn
og vel omladt,

|
Der kand for Øyne tiene.

36*
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BeenhJI.loo. Den Møye, som endeel Stu-

derende anvende paa at efterforske Ords
Herkomst og Oprindelse . . er vel ikke
ret stort omladt af de fleeste. Gram.(K
SelskSkr.II.85). Recension om Kinder-
manns Astronomie. Hvilken bliver alt for

spotsk og skoptisk om\&åt. LTid.1745.423.
Éøysg.S.311. VSO. i¥0. („forældet"), ord-

spr.: Egen Herre vel omladt, fremmet
Herre jefnlig hsiåt.Wing.Curt.163. II. -la-
de, V. [14] [-|la'59] (nu ikke i rigsspr.

Aaéde. vAph.(1764)). vhs.-nlng. (tilYAsLåe;

jf. -læsse; især fagl, 11^ jærnh.) || til V.
lade 2, m. h. t. transportmiddel ^omlade en
vogn, et skib osv.) ell. varer (der lades

paa en anden maade ell. overføres til et

andet transportmiddel). MO. Scheller.MarO.
Dampbanen trues fra mange Sider. Auto-
mobilen er ude efter den korte Trafik, hvor
den kan tilbyde „sparet Omladning". Gads
Mag.l927.287.jf.Omlaidningsgoås.Ha'
ge.^810.

II
til V. lade 3, m. h. t. skydevaahen.

MO. jf. (om indsætning af film i et foto-

grafiapparat): Fotografiapparatet . . 6 Op-
tagelser uden Omladning. FolitiE.Kosterbl.

^^hl922.2.sp.2. III. t -lade, v. {vel omdan-
nelse af und(er)lade, se undlade; jf. om- 3)
undlade; lade være. Moth.^038. Jeg kan ikke
omlsiåe. vAph.(1764). f -laden, adj. (jf.
-laden, suffiks, samt H. omlade 2.i) virksom;
opmærksom; aarvaagen; omsorgsfuld; stræb-

som. *En Provst han ogsaa var, lovkyndig
og omladen, | Saa Myndtling ey ved hans
Formynderskab tog ^\s.?iåQn.LTid.l753.315.

omladen omFød.e.vAph.(1764).11.414. (hun-
den) er altid omladen for sin Herre.sa.Nath.
III.555. Gangen er langsom og udtilbeens;
overhovedet er Aanden langt omladnere,
€nd man skulde slutte af det Udvortes.
Bagges.L.11.52. OHMynst.(FhysBibl.XIX.
439). jf.: (floden flyder) sagtelig, uden
Larm, vever og omladen i lettrillende

YoYer. £agges.L.II.221. hertil: f -laden-
lied, en. vAph.(1759). du, som er skabt
til Arbeydsomhed og Omladenhed. Lægen.
VIII.4. Carst(SkVid.V.197). VSO. -lag:,

et. (sj., nu næppe br.) hvad der lægges om
noget; omgivende lag. nogen Tid har (bu-
sken) staaet, uden at faae nyt Omlag
af tilblæst Sand. LBrinck-Seidelin.Bjerring
Amt.(1828).45. -land, et. C„nyt Ord." Le-
vin; 1. br.) omgivende, omliggende land-
(strækning); omegn; spec. i forhold til en
købstad (et handelscentrum): opland. *til

Løn (bød kongen Gefion) af hans Omland
|

Vælge saa meget, hun selv med to Far
Øxen i een Dag

i
Evned at hegne med

skiærende 'Plov.Bagges.NblD.311. en jævnt-
faldende Vintersnee giver (bjergkæden)
samme Farve som Omlandet. Blich.(1920).
XXIX.86. Trap.UI.673. I Stadens Om-
land drives en betydelig Yinsivl.IngvBotid.
JR.401. (han) vakte Opsigt i hele Køb-
staden og Oml2iiiået.ZakNiels.M.5. der
stod flere slag i Rinens omlande — rin-

egnene. FynsTidende.^/il895.1.sp.4. Skjoldb.

^'75.
II (jf.

Land 2.9) ^ om land(stræk-
ning) omkring en stilling. D&H. || til Land 4.

Er der fælt Vejr i Omlandene? — De har
haft en Grads Kulde i . . Tyskland. Pol.

^yiol920.5.8p.4. Estland, Livland og Po-
len blev de omlande, som (Gustav Vasas
sønner) stræbte efter. EdvLehm.(Gad8Mag.
1921.101). -larme, i;, [-ilnr'ma; -ila-'rma]

(sj.) larme om (en ell. noget); ombruse; i

10 perf. part. : Tops.III.330(se u. omblæse 1).

-lave, V. [14.2] [-|la'v8] vbs. -ning, jf. Om-
laveri. lave (noget) om; omdanne; omforme.
faae Ploven til at tage smallere eller bre-
dere Furer . . uden at omlave Plovkniven
(o: stille den om). JPFrahl.AC.16. især (som
vbs. og) i perf. part.: Damecykle .. omla-
vet til Herrecykle. PolitiE.KosterbUU1922.
2.sp.2. -laveri, et. (1. br.) vbs. til omlave
(især nedsæt., foragt.), en Hær er et meget

20 ømtaaleligt Instrument, der ikke taaler
alle de Omlaverier, som vor Hær har
været Genstand iov. Kbh.^hl920.5.sp.l. CP

-lejre, v. [-ilai'ra] vhs.-mg, 1) (især hos
sprogrensere) omgive med en lejr; lejre (IV.l)
sig om; samle sig i skare om; spec: belejre

(en by). Grrundtv.SS.il1.98. Deres talrige
Skarer omleirede Staden. MO. Romerne .

.

sendte en Hær imod dem under Titus, der
omlejrede Jerussiiem. Birkedal. F. 33. hun

30 stillede sig op paa en Bænk paa Plænen,
og blev omlejret af de andre Børn, som
holdt hende fast i Kjolen. JakEnu.G.5. at

Hedeby endnu en gang har været udsat
for en omlejring, viser to . . runestene.
IIVClaus.SdjylUl33. || uegl., om ting: omgive,
omslutte (i tCet sluttet kreds); især i perf.part.

:

(være) omlejret af ell. (sjældnere) med.
fra Søsiden (er Grønland) næsten . . om-
leiret med lis. Ørst.II.136. Fuldmaanen .

.

4M) laante et svagt Lys til de umaadelige
Skyer, der omlejrede Alverden. JFJews.
Br.26. overf.: vor Tro herneden (er) altid

omleiret af Tvivl. Grundtv. Dansk. 1.538.

2) [14] lejre paa en anden maade (end tid-

ligere); lejre om; jf. IV. lejre 2.3: En Mu-
skelsammentrækning bestaar . . i en Om-
lejring af Molekulei. Høfl'd.Psyk.70. de
evropæiske Idéer omlejres, indgaar nye
Fovhindelser. Pol.^ynl933.6.sp.5. d -leve,

50 V. [14.2] [-|le'v8] (gennem)leve paa ny; leve

(noget) om; genopleve. *hendes Liv jeg her
omlevet hsir.Bagges.Ungd.II.148. alt som
Aarene falde paa, føler man Trang til, i

Erindringen, paa en Maade at omleve .

.

de henrundne Bage. Frank. SD.v. -le-
vere, V. vbs. -ing. spec. [14] (Y, jur.) m. h. t.

(købte) varer, der ikke tilfredsstiller køberen

:

levere andre varer i stedet for de først leve-

rede; ombytte; som vbs.: I (visse) Tilfælde
60 (kan) Køberen . . kræve Omlevering. Ea-

ge.*238. -li^ge, v. (ænyd.d.s.; især CP)

ligge (rundt) om (noget), spredt hist og her

ell. som et omsluttende hele. Sichem, hvor
bemeldte Bierge nu omligge. Holb.JH.I.
604.

II
næsten kun i part. omliggende

brugt som adj. Moth.L109. *Den rasler, og
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styrter, den blodige Steen, | Og knuser
omliggende Offerbeen. Oehl.L.1.41. løst

omliggende Livbelter eller Underbuxer.
Frank.KL.64. nu især (jf. omkriDgliggen-
de^ m. h. t. stedlig beliggenhed, geografiske

forhold: lad Folket fare, at de kunne gaae
herfra til de omliggende Byer og Lands-
byer, og faae Herberge og finde Føde.i?^c.

9.12. Strasburg, og omliggende Stæder.
Holb.Arab.l8c. Man (besluttede) at gjennem-
søge de omliggende Heder. Blich.(1920).

X.81. Marc. 1.28(1907; se u. omkringlig-
gendej. jf. (som subsi.): Ilden fortærede
Templet med alt dets Omliggende. Holb.

Herod.167. ogs. (nu næppe br.) om beboere

af saadanne egne: vi lever i den samme
gode Forstaaelse med omliggende Kæy-
sere, Konger og Lands-Herrer, som i gamle
Dage. Holb.Samt.14. Brødet . . bliver baget
af de omliggende Borgere og Bønder.MB.
1788.174. -liv, et. (sj.) omgivende livsfor-

hold; omverden. Intet (tør) indrømmes Dig-
teren, som han har hentet fra sin Lekture,
men ikke fra Omlivet. Hrz.(DagblPkl897.
l.sp.4). -lufte, v. (poet., 1. br.) omgive med
simg(e) luftning(er). Bagges.IV.186(8e u. I.

Køle 1^. Fuglen sad . . paa Burets Fod,
omluftet af Himlens milde Yinde.VThist.
TV.11.207. jf.: *En hellig Gysen mig om-
lufter

I
Og synes at advare mig. Staffeldt.

107. -lukke, V. {ænyd. omlukke, -lykke;
sj.) omgive med noget lukkende; omslutte med
mur, hegn osv.; lukke (IV.4:(i)). Moth.^038.
især i part. omlukket brugt som adj.: Der
er kun i Kavalergangen omlukkede Bænke
. . Disse . . ere langt bedre for sygelige Folk
end de aabne Bænke, hvorVinden og Kul-
den af intet holdes tilbage. Politievenne^i.

1798199.298. den store omlukkede Gaard
med de hvide Porte. NSvends.H.78. -lyd,
en. [14.1] {efter det af J.Grimm dannede ty.

umlaut; jf. I. Lyd 2.5 samt Aflyd og om-
lyde; sprogv.) om det forhold, at en vokal paa-
virkes af en anden lyd i samme ord (især et i

den flg. stavelse staaende i ell. u: I-Omlyd, U-
Omlyd^ og nærmer sig i kvalitet til denne; ogs.

om den herved fremkomne lyd. Rask.Retskr.
145.178. NMPet.Siw.I.S9.99ofi.. Madv.GB.l.
45. Brøndum-Nielsen. GG.I.99. (sj.)iflt.: de
Omlyde, som ere characteristiske for lis-

lsindsk.Bredsdorff.Afh.32. -lyde, v. [-|ly--a9]

{af Omlyd ; sprogv.) forandre (en vokal) ved
omlyd. En Bagtungevokal . . omlydes til

den tilsvarende Fortnngevokal. Brøndum-
Nielsen. GG.I.108. især part. omlydt anv.
som adj.: en omlydt vokal, ordform olgn.

VilhThoms.Afh.1.395. Vekslen mellem om-
lydt og ikke omlydt Vokal. Brøndum-Niel-
sen.(xG.I.122. -lyne, v. [-ily'na] (poet.)

omgive med (lysning af) lyn. (i pass., spec.

forb. m. perf. part), billedt.: *Snart see vi
os . .

I

Omlynt af Fienders Pile. Bagges.
NblD.30. *Omlynet af Sværdene Fristeren
stsLaeT.Grundtv.Kvædl.194. -lyse, v. [-|ly'sa]

{ænyd. omliuse; højtid., sj.) omgive med lys;

billedl.: den gamle hædrede Stamme (o: en

adelsslægt) omlystes ikke mere af fordums
Glands. NytAftenblad.l824.41.sp.l. -lyve,
V. [14.2] [-|iy'v8] vbs.-nmg. (sj.) omforme paa
bevidst ell.ubevidst usandfærdig maade; om-
digte. Brande8.VII.462. gennem Hyrden
Thomas* ædruelige Bondetale kritiserer

(H.E.Schack) sine „Heltes" Omlyvninger af

Yirkeligheden. Sal.' XX.1047. -læg, et.

(sj.) 1) som vbs. til omlægge || til omlægge 4.

ipjf.: de enkelte Avisgaardes Jordomlæg
af deres vidt spredte Smaalodder til

én samlet Hovedmark. Bornh.Samlinger.X.
(1916).87. 2) konkr., til omlægge 1: hvad
der lægges (er lagt) om noget

|| ^ om tov-

værk, der lægges om en jomfru (blok). Lar-
sen, -læg^g^e, V. vbs. -ning, jf. -læg. {ænyd.
glda. d. s.; jf. lægge (om) 39) \) (^ ell

fagl.; især i pass. og som vbs.) lægge (noget)

om (noget andet). 1.1) m. obj., der betegner

20 det omsluttede, (i forb. m.præp. med). Moth.
L92. (man) opløfter (ostemassen) i Klædet
af Kjedelen, hvorpaa den omlægges med
Stimmelen, og betynges med Stene. P%s
Bibl.XIII.204. *Der staaer to Banker . . |

Den
ene trindt omlagt med Kampesteen. Oehl.

(1844).VL263. Fænghullet er omlagt med
forgyldt Messing. Tilsk.1932.11.350. 1.2) m.
obj., der betegner det omsluttende. Karlen ha-
ver omlagt Forrebet om Læsse- Stangen.JP

30 Prahl.AC.70. *Den svale Vedbend paa min
Hat,

I
Omlagt af dine kjære Hænder. Winth.N

Digtn.7. Varm Omlægning har længe væ-
ret i Brug for Hjulringe paa almindelige
Vognhjul med Trækrans. Wcf^n.Te^n.-26'6V

2) [12.2] (nu næppe br.) indlægge, fordele

rundt omkring; indkvartere (soldater), half-

tredie Tusind Mand (blev) allevegne paa
Grændserne . . fordeelte og omlagde. Slan-
ge.ChrIV.301. VSO. MO. S&B. 3) [13.i]

40 lægge, føre i en anden (modsat) retning.
\\

(jf. lægge 39.3 slutn.) ^ m. h. t. ror; som
vbs.: Omlægning af Roret. HVClaus.DL.64.

II
Omlægning, (med., foræld.) form for

stæroperation, hvorved linsen med en naal
væltedes bagover og trykkedes ned paa bun-
den af øjet (reklination). Annaler forLæge-
videnskabensYndere.(1810).97. 4) [14] (især

GJ ell. fagl. ; oftest i pass. ell. som vbs.) lægge
noget nyt i st. f. noget gammelt (af samme

50 slags); forny; ell. (især): lægge (noget) paa
en anden, en ny maade. de nye Vandren-
der (kan ikke) blive liggende paa det Sted
de hidtil have været lagt, men . . maae
omlægges. MR.1702.105. mange Tider ef-

ter, da Kirkegulvet blev omlagt, da fandt
man en løs Sten midt i det. SvGrimdtv.
FÆ.I.158.

II
m.h.t indkvartering. Commis-

sionen . . er berettiget til at omlægge
en eller anden Karl, som . . ikke kan lor-

60 liges med sin \eit.Beskr.'^^kl782. || m.h.t.
(have)anlæg olgn. Haven var omlagt, en
Deel af Skoven var fældet. Hauch.lV.328.

Nyanlæggelse af Plantninger eller .. Om-
lægning af ældre saadanne. iV^a^wrens F.

1915.315.
II

m.h.t. skoletimer. Bestyreren
(meddelte) ham, at de Timer, han havde
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i de højere Klasser, vilde blive omlagte
til en Anden, men at han nok kunde be-

holde de lavere Klasser. Goldschm.FV.III.
155.

II
give ældre grænselinier et andet for-

løb; give afgrænsede omraader andre græn-
ser; fordele ell. inddele paa en anden maade.
store Omlægninger af Europas politiske

Kort . . var en af hans kæreste Tanker.
Fridericia.NH.II.74. man (hør) tilstræbe

. . en Omlægning af Grænsen. MMacke-
prang. Nordslesvig. (1910). 115. SaUX VIII.
492. (landbr.) m. h. t. sædskifte, agerindde-

ling: LandhO.IV.526. Feilh. || m.h.t. heste-

sko: aftage og atter paalægge, idet højre- og

venstreskoene omhyttes (jf. Kalk. III. 310).
2 Gange Omlægning a 8 sk. pr. Skoe.MÉ.
1800.1007. Bagskoene omlagt og opha-
geåe.PolitiE.^V3l925.4.

|| (overf.) lade frem-
træde i en ny form., med Alderen maa
(man) omlægge sitYæsen.Nans.P.ll. Ib-
sen omlagde endogsaa sin Haandskrift.
JVJens.FS.152. -Isesse, v. [14] vhs.-mng
(VSO. MO. S&B.). 07. II. omlade; især Cp;

m. h. t. transportmiddel ell. varer (især i pass.
-ogsomvbs.). Moth.WSS. vAph.(1764). VSO.
MO. S&B.
Omleb, et. L'«m|lø.'&] flt.d.s. (ihet.2:

OeconJourn.1757.466). (ænyd. omløb, -lob;

vhs. til omløbe ell. løbe om)
1) svarende til omløbe 1: kredsløb; cir-

kulation. 1.1) (Jf. Cirkulation 1) i al olm.

Kraft.M.I.316.II.106.
\\

(astr.) om himmel-
legemes kredsløb. Soele-Aaret eller Solens
fuldkomne Omløb. Holh.Kh.l024. Maanens
Omløb om horden. LTid. 1748. 103. VSO.
MO. en tænkt Sol , som . . gør et Om-
løb i samme Tid, som Solen gaar Himlen
.. TunåtSaUV.412.

\\ (jf Blod-, Kreds-
omløb; især fysiol.) om blodets bevægelse i

legemet; kredsløb. Eilsch.Term.l7 . Lægen.reg.
(kunsten) har hørt til min Tilværelse, som
Aandedrættet eller som Blodets Omløb.
Hrz.II.27. jf.: Jeg har skjørnet Blod, for-

nemmer jeg, Omløb til A^oplexi. HCAnd.
SL.19. spec. (GJ) i forh. som bringe ens
blod i (rask) omløb. Rahb.Fort.1.446.
mit Blod er i et saa behageligt Omløb.
Bagges.L.I.403. Den oplivende Drik . .

bragde atter vort afkølede Blod i det ra-

skeste Omløb. Blich.(1920).XVIII.158.
||

(jf. Hovedomløb samt II. Løb 6.2) uegl.:

omløb i hovedet ell. (1. br.) i hjernen
(CBernh.NF.IX.290), ogs. abs. omløb, om
livlig aandsvirksomhed, god forstand og evne
til at bruge den i den øjeblikkelige situation,

omtanke, aandsnærværelse olgn. Leth.(1800).
Hvis et Kyllingehoved har saa meget
Omløb, som der behøves til blot at for-
binde to Tanker. Hetft.Pros.yj. 75. Fruen-
timmerne (maa) beflitte sig paa saameget
Omløb i Hovedet, at de kunne skille Spøg
fra Alvor. Gylh.(1849).VII.22. hvad Pas
angik, havde Naomi mere Omløb og større
Klogskab; et Pas tænkte hun paa at bringe
tilYeie.HCAnd.III.224. „Han spørger, hvor
vi skulle henvende os efter Munition og

Proviant." „Fyren har Omløb, det hol-
der jeg 2ii.''Etlar.SB.271. Drachm.E0.342.
(han) har brugt sit Omløb og baaret sig
særdeles fornuftigt 2id.EmilRasm.GM.14.
1.2) (jf. Cirkulation 2) om ompakkende be-

vægelse, spec. skifte m. h. t. ejendomsforhold,
ihændehaven, om (mundtlig) beretning olgn.

Man kan let see, naar Pengenes Omiøb
blant Almuen er for stor. lullin.lll.104.

10 Kræmmeren er den, som giver Omløbet
af Natur- og Kunst-Vårene i Landet Liv.
KiøbmSyst.1.315. Ord (som) endnu ikke
have faaet det Omløb, at de ere bekiendte
nok for Klmvien.JBaden.OrtO.vi. || nu
næsten kun i forh. m. præp. i, især i udtr.

bringe, sætte, komme, være i om-
løb (oftest m. h. t. penge ell. rygter), man
(har) bragt 300 Millioner Livres Assig-
nater i Omløb. FrSneed.L418. Nu ere visse

20 Begreber (ved) Underviisning komne i

større Omløb. Rahb.Til8k.1796.297. lade en
Bog . . gaae i Omløb hos mine Bekiend-
teresli\ismødTe.Cit.l809.(Fersonalhist.Tid8-
skr.1916.293). vi (maa) ikke . . nedgrave
hvad os blev betroet, men stadigen sætte
det i Omløb, at det kan komme tilbage
med riig YovdeeLMynst. Taler.(1840).II.16.
de onde Rygter, der forhen havde været
i Omløb om hsim.Hauch.lI.465. Skulde

30 det virkelig være umuligt at faa dette
herlige, gamle Ord ætlede sat i Omløb
paa ny? HøjskBl.1898.497.

2) til omløbe 2(i). Den ældste . . For-
skiel eller Grændse-Skiel imellem Dan-
marks Provintzer giør Naturen selv, ved
Havets Omløb imellem Øerne . . og det
faste hsmd. EFontAtlas.II.6. || næsten kun
(fagl.) konkr., om kanal, vandledning
olgn., som fører vand uden om en fiske-

40 dam, vandmølle olgn. Omløb ved Dæm-
ningen funderes paa de beqvemmeste
Steder .. at det overflødige Vand, naar
Damm et er fuld, kand have Afløb, og
ikke igiennembryde og tage Dæmningen
bort. OeconJourn.1757.332. de saa kaldede
Omløb eller muurede Canaler, som føres
rundt omkring Kiedelen, (er) best tienlige
(til) at forøge Eeeden. smst.466. Cit.1852.

(AarbAarh.1933.125). Maa (fiskedammen)
50 ikke faa alt det gennem Dalen strøm-
mende Vand, kan en Del af det ledes
uden om den gennem et Omløb. Sal.'^V.

465. AarbVejle.1926.206. Feilh.

3) (jf. IV. om 14.2 samt II. løbe (om) 33.8

og omløbe 4; sport.) gentagelse af et

(ugyldigt, mislykket) løb. Omløb (finder)

Sted, dersom ét Løb er foregaaet paa en
forkert Bane, og en af Konkurrenterne
forlanger Omløb.Vædløh.48.

60 4) (sj.) omdrift (i landbruget). D&H.
oitiiobe, V. ['(nm|lø-'b9] vhs. f -else

(Eilsch.Term.39. Bøeg.S.92) ell -ning (se

bet. 4), jf. Omløb, Omløberi. (til IV. om; jf.
II. løbe (om) 33 samt omkringløbe; nu næ-
sten kun (især fagl, W) som vhs. og præs.
part.)

I
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1) d. s. 8. II. løbe (om) 33.i. l.l) (især GJ;

som udtr. for (mere ell. mindre regelmæssig)

kredsbevægelse (cirkulation, rotation). Det
omløbende Hiul knuste ham.VSO. MO.

||

spec. m. h. t. blodomløb. Fugtighedens Be-
vægelse og Omløben i det Menniskelige
Legeme. LTid.1735.254. »Hans sunde Blod
saa læt, saa læt, |

Omløber i hans Aarer.

PAHeib.Sk.III.371. (jf. IV. om 3 slutn., nu
næppe br.) m. obj.i *Et bange Koldt om-
løber A\\e k2iYeT.Ew.(19l4).I.10é. smst.SOS.

II (jf. omspille 2; fagl.) om vind, i part.

omløbende brugt som adj.: som (stadig,

jævnlig) drejer sig (inden for kompascirk-

len), springer om; skiftende; foranderlig.

StBille.GaU1.339. han . . drejede sig om
som en Vejrhane under omløbende Vind.
CMøll.PF.250. Scheller.MarO.

\\ (jf.U.løbe
14:.i) uegl., m. h. t. udstrækning: danne en
(del af en) lukket kreds ell. ring om noget;

dels i perf. part.: Ormenes Kiendetegn (er,

at) Børn (har) døde blaae og omløbne
Øyne, som staae halv aabne, naar de sove.
Aaskoiv.MH.115. dels (især fagl.) i præs.

part. omløbende: En fyldig . . Mand
med . . graasprængt Haar, omløbende
Bsikkenb&Tt.Schand.O.I.lS?. Et højt, mørkt
Træpanel . . foroven kantet med en om-
løbende liy\åe.VortHj.IV2.107. (krukken)
har fire omløbende, temmelig flade Furer.
Aarb.1930.98. !.2) (jf. IV. om Y3 og) 12.2;

om bevægelse hid og did, omflakken, om-
strejfen. *I Vandet . . den Crocodil vel
kand

| Omløbe som en Fisk. Eelt.Poet.26.
m. h. t. blik: Holb.Kh.233. *(hun) flygtig hid
og did loed Øynene omløbe. ChrFlensb.D
M.II.63.

II
om person, især (bisse)kræmmer

olgn. ingen (skal) være tiistæt med nogen
Kramvare at omløbe fra een Kiøbsted til

een anden. DL.8—8— 1. enddog omløb du
(1871: du gav dig hen; 1931 afvig.) paa
alle ophøyede høye, og under hvert grønt
træ, som en skøge. Jer.2.20(Chr.VI). „Om-
løben med Varer" eller „Bissekramhan-
del«. Goos.II.125. (jf. IV. om 3 slutn., nu
næppe br.) m. obj. : Høkkere og Forpran-
gere, som Landet omløbe. DL.3—13—26.
Jeg saae . . den gemeene Mand i Gevæhr
at omløbe Byen. Overs.afHolbLevned.186.
nu i alm. spr. kun part. omløbende brugt
som adj.: omløbende Mediei.Holb.JJBet.
a6r. Hun saa' jo ud som en omløbende
Tiggerske. SvGrundtv.FÆ.II.205. Buchh.
SP.72. jf. u. Omløber I.2: (sognene) forsy-
nes med en omløbende Skolemester, som
lærer Børnene at læse. Cit.l744.(Aakj.HS.
193). II

om penge, varer, ytringer olgn.:
cirkulere; være, komme i omløb, han
(lod) Pengene brav omløbe udi Rom. Holb.
Hh.TI.391. des livligere omløb fra Mund
til Mund de hyppige . . Sarcasmer, han i

riig Maade . . udgiød. Rahb.E.I.260. smst.
IV.202. nu næsten kun (fagl.) part. om-
løbende brugt som adj., om penge: Landm
B.III.265. den omløbende Mængde af Pa-
pirpenge. Westergaard. ( Verdenskult. VII. 6).

2) til IV. om 2, 11. 2.1) (jf. IV. om 2.i,

11.1, II. løbe (om) 33.2; nu sj.) løbe uden
om, forbi, omløbende Yeie.VSO.IV.094
(u. Omløbsveie^*. m. obj.: (en) Øe . . som
de paa begge Sider kunde omløbe. Slange.

ChrIV.424. vAph.(1759). VSO. MO. S&B.
2.2) (jf. IV. om 11.2 (og 13j, II. løbe 14.2

og 33.4; nu næppe br.) om tidsrum: gaa til

ende; udløbe. Den Tid er snart omløben.
10 VSO.

3) (til IV. om 13; jf. bet. l.i samt II. løbe
33.2; bogtr.) part. omløbende brugt som
adj., om (linie i) digtsats: som er brudt, saa-

ledes at sidste del (af en verslinie) er sat

med indrykning i næste linie. Selmar.'^166.

kun i et enkelt Digt . . findes nogle
faa omløbende Linier. Aarbog f.Bogvenner.
1923.7.

4) (til IV. om 14.2; jf. IL løbe (om) 33.3,

20 Omløber 2; landbr.) om hundyr (ko):

løbe om; som vbs.: Ovaløhning. LandbO.
IV.680.
Om-løbe-, i ssgr. (nu næppe br.) af

omløbe; saaledes (til omløbe l.i, svarende
til nu brugelige ssgr. m. Omløbs-j Omløbe-
linie (KSelskSkr.III.232), -tid (Kraft.M.I.
306). -leber, en. [-jlø-'bar] (ænyd. d. s.)

en (ell. noget), der løber om. 1) til omløbe 1.

1.1) (nu næppe br.) til omløbe l.i; om (bi)-

30 planet: Jupiters omløberes Formørkelse.
Heitm.Physik.lOO. jf. bet. I.2: Det grændse-
løse Rum, igiennem hvilket disse Om-
løbere (d: stjernerne) tage deres uophø-
rende FsiTt.Lodde.NT.362. 1.2) til omløbe
1-2-

II (jf Landløber 1; nu 1. br. i alm. spr.)

om person, især omløbende kræmmer ell. tigger,

(politimesteren) skal afværge, at ingen Om-
løbere løbe om med Vahre at sælge udi
Husene. Forordn.^Viol 701.IX.§4. Udenland-

40 ske Omløbere, til hvilke høre Liniedand-
sere, Comediantspillere, Taskenspillere,
de som omløbe med Dyr, Konster etc.

Nørreg.Privatr.1.287. At Man . . vil kalde
(keltringerne) Omløbere og Vagabonder,
finde de med Rette højst fornærmeligt;
Nomader ere de.Blich.(1920).XIV.205.
Husholdersken sagde, at (den fremmede)
skulde pakke sig strax om Morgenen, for

det var hende strængt forbudt at huse
50 Omløbere. SvGrundtv. FÆ. II. 203. Pont.

D.70. N. N. . . Handelsmand (Omløber) . .

Søger Landsbykroer, forhandler Blomster
o. 1. PolitiE.^V5l924.2. OrdbS.(sjæll.). (jf
Løbeskolemester; foræld.) om omgangs-
lærer: JoakLars.F.III.279.

\\ (jf. Land-
løber 3; især dial.) 2( om plante, der breder
sig med lange ranket-, dels om Tropæolum
majus L. (nasturtie) ell. T. Lobbianum Paxt.
Dæhnfeldt Hoved - Prisliste. (1 924). 62. DF.

60 1929.143(sjæll.). dels om vedbend, Heder

a

Helix L. JTusch.307(sjæll.). 2) (landbr.) til

omløbe 4, om ko, der „løber om''; overløber.

Landbo.IV.680. OrdbS.(Fyn). -loberi,
et. (især nedsæt.) vbs. til omløbe (I.2). det
ulovlige Varesalg ved Dørene — det saa-

kaldte Omløberi. DagNyh.V9l930.13.8p.2.
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-loberske, en. (isæ?- tD) kvindelig om-
løber (1.2). Skuesp.I4.22. VSO. MO. S&B.
Omlebsi-, i ssgr. ['comløbs-] (jf. Om-

løbe-; især fagl.) af Omløb, -aa, en. [2]

(1. br.) arm af en aa, der løber (i en bue)

uden om (en lokalitet). TrapMI.82o. -ba-
ne, en. (jf. -linie; især astr.) til Omløb l.i.

VSO. MO. S&B. -brev, et. [I.2] (nu næp-
pe br.) cirkulære; omgangsbrev. VSO. S&B.
-hastighed (Saaby.'') ell. (1. br.) -hnr-
tighed, en. spec. (især astr.) til Omløb l.i.

Kierk.XIII.iv. -kanal, en. [2] (fagl.)

d. s. s. Land(vands)kanal. Font.LF.IV.13.
Landbo.III.867. -kreds, en. spec. (sj.)

[1.2] om den kreds, inden for hvilken en no-

madestamme færdes. EFont.Atlas.il.5. -li-

nie, en. [I.1] Cy/". -bane samt Omløbelinie;
1. br.) den linie, som et legeme beskriver un-
der sit omløb om et vist punkt. VSO. -mid-
del, et. [I.2] (jf. omløbe I.2 slutn.; 1. br.)

i flt, om omsætningsmidler. Larsen, -sed-
del« en. [I.2] (bogtr.) skema, der i et bog-
trykkeri ledsager modtagne bestillinger, og
paa hvilket de forsk, funktionærer efter-

haanden noterer forbrug af raamaterialier,
arbejdstid olgn. SaUXVIII.492. -spor, et.

[2] (jærnb.) jærnbanespor, paa hvilket vogne
føres ud, medens andre vogne passerer hoved-
sporet; vigespor. DSB.Tjen.I.14.28. -tid,
en. [I.2] (jf. Omløbetid u. Omløbe-; især
astr.) den tid, som et himmellegeme bruger

for at udføre et omløb om et centrallegeme.

Rothe.Nat.1.284. Man bestemte Jupiters
Omløbstid næsten rigtigt til tolv Aar.
TroelsL.XIII.24. -Tej, en. (1. br.) til Om-
løb 1.1: Blodets Omløbsveie. MO. S&B.

\\

til Omløb 2 (jf. omløbe 2.i;. VSO. MO.
-ventil, en. [2] d. s. s. Forbiventil.
OrdbS.

I. Omme, en. ("Aame. MDL. jf. Løv-
aame. vAph.Nath.V.148. VSO.IlI.L188.
Ame. se ndf.). flt. -r. {ænyd. d. s., sv. dial.

åm(m)a, amma, no. dial. åmma, jf. isl. åmu-
madkur, regnorm (anv. som lægemiddel mod
åma, rosen; jf. II. Ommej, nt. am el, em el,

larve, bladlus, oeng. emel, ymel; se MM.
1923.86ff.; nu kun dial.) en stor larve (bl.a.

ligustersværmeren, Sphinx ligustri, ell. pile-

larven, Cossus ligniperda), tidligere anset for
at være et farligt dyr (sml. II. Eve), der
spyede gift, voldte sygdomme olgn. (den, der
ramtes af giften, blev ommeblæst. Feilb.
Rietz.840(skaansk). sml. II. elieblæstj. Arner
eller Aamer. LHBing.Lesøe.(1802).142. han
(spejder) forud for hvert Skridt af Frygt
for at træde paa Hugorme eller onde Om-
mer, der blæse Forgift fra sig. JensLesberg.
(1862).55. MDL.3. Feilb.

II. Omme, en. ("Amme. OrdbS. (Loll-
FaUter). Omni. OrdbS.(Fyn)). flt. -r. (jfno.
åmesyke, byldesygdom, forvoldt af larver,

oldn. åmusott, isl. åma, åmusott, rosen, oeng.
oman, d. s., nt. amen, amm, sygdom i koens
yver (Mensing. Wb.I.112), ty. dial ahm, ohm,
rosen; rimeligvis samme ord som I. Omme,
idet en sygdom ofte har faaet navn efter

sin aarsag; se MM.1923.86/f.; dial.) syg-
dom (hævelse, betændelse) i koens yver
(spec. umiddelbart efter kælvningen), (flt.

anv. i væsentlig samme bet., egl. om de en-
kelte knudeformede hævelserj. Moth.^041.
MDL.3. Skattegraveren. 1888. II. 31. FOhrt.
DanmarksTrylteformler.L(191 7).288f. Ordb
S.(Sjæll.,Fyn,Lolland-Fal8ter).

Ili. Omme, en. se I. Om.
10 IV. Omme, subst. ['wma] (substantive-

ring af V. omme (2); sj.) et tidsrums ud-
løb; afslutning; ende. (enken giftede) sig
efter Sørgeaarets Omme. CarlCChristensen.
FraVoldenesKbh.(1924).66.

V. omme? adv. ['(oma] {ænyd. d. s. (bet.

2.1: lKrøn.20.1 og Job.l.5(Resen.l607), no.

d. s. (dial. ummej; jf. W2w<. umme, om,
omme (se IV. omj; sml. den nu kun dial. anv.
som præp., ved udtr. for ophold paa et sted

:

20 Om' for omme bruges undertiiden som en
Præposition, og er da det samme som
omme forbi. Eøysg.S.292. jf. IV. om I.2: vi
havde baade jordemoder og doktor lige

omm(e) os. OrdbS.(sjæll.). samt (til dels m.
omdannelse efter må^n, uåenolgn.): ommen
vejen, lige ved (siden af) vejen, omme(n)
siden, til ell. ved siden, ommen huset, (hen)

forbi huset olgn. MKorch.Godtfolk.il.(1924).
87. OrdbS.(Fyn). || dannet til IV. om i lig-

30 hed m. II. borte, III. fremme, henne, inde
osv.)

o Uf' Ijag-, deromme (allr.Moth.026),
for-, her-, histomme osv.) svarende til IV.
om 2.1, 11.1, om beliggenhed (ophold) i en
anden retning end den, mod hvilken man er

vendt (hvortil man kommer ved bevægelse ad
en krum ell. brudt linie, hen forbi noget;

ogs. m. ret ubestemt bet. m. h. t. et sted, hvor-

om man ikke vil bruge inde, oppe, ovre
^olgn.); paa et (noget fraliggende^ til

siden liggende) sted; paa en anden
kant; henne, (i forb. m. flg. præp.- led).

Høysg.S.132. Absalons Liv (kom) i Fare
omme ved den søndre Port. Grundtv.Saxo.
111.188. Han har . . ligget om Natten hos
en Naboe og havt sit Ophold om Dagen
hos en Slægtning omme i en anden Gade.
Sibb.II.49. Der var omme i Gaden et gam-
melt, gammelt Huus. ECAnd.(1919).II.270.

50 Det er heelt omme i Naboens Mark. ifO.
Gaarden mindede om hans Bedsteforæl-
dres i sin Tid omme i Klareboderne.^iars.
GV.5. omme ad den stille Slotspark efter

lyder blide Kluk. Skjoldb.G.90. (folk) kom
her i Gaarden ikke blot fra Urslev, men
ude fra Verup og omme fra Stiby. Gravl.

AB.93. Feilb. Brenderup.§85. overf. : Disse

Tænkere havde i Virkeligheden slet ikke

været omme bagved den billedlige Erken-
60 delse. CKoch.FF.89.

2) (jf. ænyd. aaret er om olgn., sml. IV.

om 2.2, 9.4, 11.2 samt IV. Omme) m. h. t.

tidsforhold: forbi; endt; til ende; ude.

(kun i forb. m. være; i alm. spr. især m.h.t.

fremtidige forhold). 2.i) (nu især CP ell. dial.)

om tidsrum. Og det skete, naar Gjeste-
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budsdagene vare omme (1931: havde naaet
Omgangen rundty. Job.1.5. *0 kom da, sø-

de Jesu, kom,
|
Og aabne Himlens Hellig-

dom
1
For alle Dine Fromme I |

O gid den
Tid var ommel Kingo.198. *Nu mildes Luf-
tens Kuld, nu er alt Aaret omme. Falst.

Ovid.77. førend et halv Qvarteer var omme,
steeg Søen.LTid.1726.199. *Det kiendes

Eaa os, som Lysets Børn,
|
At Natten

un er nu ommel Grundtv.SS.L57. For
en Menneskealder siden stod Polakker-
nes Haab til Frankrig. Den Tid er grun-
digt omme. Brandes. X. 13 9. *Dagen var
omme, Dagen var endt. JDrachm.SH. 107.
Helligdagene var omme. KLars.QV. 105.

Feilb. II
om levetid, i forb. som min (hans

osv.) tid er omme. *Jeg beder Guderne,
at, naar min Tiid er omme,

| Da udi Men-
nisker min Siæl ey meer maa komme.
Holb. Paars. 191. *vi skal alle døe, naar
vores Tid er omme.Wess.161. Da Henrik
den 8de . . fik at vide, at hans Tid var
omme, følte han sig meget ængstelig til-

mode og angrede sine Handlinger. OBloch.
D.U.28. jf.: *Ret aldrig mere til Hav-
nen den (d: skuden) vandt,

|
Fordi at

dens Tid nu var omme. Blich.(1920).XXI.
183. 2.2) (nu næppe i alm. talespr.) om,

(tidsbestemt) tilstand ell. virksomhed. *Naar
Troe og Haab er omme,

| At vi til Him-
len komme,

|
Skal Kierligheden brænde.

Brors. 184. *den store Flood er omme.
Clitau.PT.185. *den Søvn, som hun (o:

jomfru vaar) i Nat har faa't,
|
Er sagtens

snarlig omme.Winth.1.258. *Belønning
faaes, naar Slaget vel er ommel Bagger.
11.397. *Hvad Du ønsker, skal Du faa,

|

Naar jeg blot tør stole paa, | At Du ei

vil tromme,
| Før min Sang er omme.

PFaber. YY.117. Skaden (var) ikke hermed
omme.TroelsL.L.20. *Saa er . . alle Sorger
omme. FrNygaard.E. 25. legen er omme,
se I. Leg 1.4. jf.: (rammes en mand) i det
ene, hvori han kun er Mand, (da) er han
omme som Han, det i ham er omme,
knust med ét Slag som ved et Spark i

Skrævet. Kidde.B.367.
om-melde, v. [-imæl'a] part. -i ell. (nu

næppe br.) -et (Pflug.DP.756. Slange.ChrlY.
42.695.1188.1450). vbs. (sj., nu næppe br.)

-else (Jomtou.CM.235). {ænyd. d. s.; til IV.
om 6.8; jf. IL melde (om) 4.2; især i pass.,
nu næsten kun (emb., arkais., spøg.) i perf.
part. i best. f. brugt som adj., ^'^ bemeldt
samt for-, først-, mer-, nys-, oftommeldt
olgn.) omtale; berøre (ved omtale); (om-)
nævne; anføre. Den Forandring . . har jeg
tilforn ommelåt. Holb. Anh.37. Bagges.L.I.
24. de gamle Sagn ommelde ikke en-
gang, at der forhen her var et Tidsrum,
i hvilket Vaaben og skjærende Redska-
ber .. bleve forarbeidedeaf Bronce.TFors.
DO. 100.

II
i pass., spec. perf. part. om-

mel dt(e) brugt som adj. *I Sverrig det
bliver med Sorrig ommeldt. Sort.HS.G3r.
Ommeldte Bøger kand . . indbunden ioi-

sk&iies. LTid.1738.291. de ommældte Til-
fælde. Høgsg.AG. 61. I (protokoltilførselen)

ommeldes tillige, hvem der fungere som
Retsvidner.HyUing.HJ.36. (der) sker en lille

Pavse i Oplæsningen, under hvilken Bar-
net faar det i Teksten ommeldte Kjs.Bran-
des.II.93. det ommeldte Førerkort. PolitiE.
^y»1923.3. GJ -mnre, v. [-imu^ra] (ænyd.
d. 8. (bet. 1)) 1) omgive med mur(værk). (en)

10 ommuTedstSLd.Holb.DNB.472. 'Nogle (huse)
haver en firkantet Plads, ommuret med
Mursteen, for at bringe deres Sager i Sik-
kerhed i Ildsnød. Reiser.1.486. Kiedleme
(maa), for ikke at lide af den stærke
Heede, som Steenkul frembringe, forin-
den omm\xYes.MR.1837.50. MO. KrErsl.
Oversigt o. MiddelalderensHist.^ II. (1 91 6). 5 7.

Il
overf. en borneret, til en vis ommuret

Kreds af Klogskab og Snuhed indskræn-
20 ket Mand. Molb.F.47. 2) [14.2] forny mur-

værket i. Korforlængelsens Taggavl er om-
muret i ny Tid.DanmarksKirker.PræstøAmt.
(1933).407. -mæiig:e, v. [12.i] [-imæiv'a]
(",//". -blande 1; nu næppe br.) blande (mæn-
ge) ved omrøring olgn. (med) Luud og Kalk-
vand kan man . . bestænke Strøe-Sæden,
førend man saaer, og vel ommænge den.
JPPrahl.AC.52. (silden) ommænges vel
med Salt, og omrøres deri af og til. Han-

30 delS'OgIndustrie-Tid.1803.368. -mønte, v.

[14.2] [-^møn'dd] vbs. -ning (YSO. MO.).
(ænyd. d. s.; jf. mønte om (u. mønte 1

slutn.) samt ompræge; nu 1. &r.) De for-

rige Pengesorter bleve alle inddragne og
ommyntede.ySfO. HBDhlp.II.112. De ind-
smeltede Speciers Ommyntning til Dalere.
MO. S&B. overf.: Navne og Begreber bli-

ver jo altid mere eller mindre forfalske-
de ved Brugen. De trænger stadig til at

i o ommøntes eller dog pudses op.JakKnu.LF.
125. GJ -mørke, v. (jf. -mørkne ; 1. br.)

omgive med mørke; i pass. (part.): *Af Grønt
i Skov ommørket | Det lette Raadyr sprang.
Winth.X.293. Nu sidder jeg igen . . i et

lille Værelse, ommørket af Bøger.YilhAnd.
AD.15. 13 -merkne, v. (sj.) d. s. *Sky-
mulm mig ommørkner. SophClauss.AP. 64.

Omni, subst. se II. Omme.
Omnibil, en. ['(om'ni|bi'Z] fit. -er. (dan-

50 net af Omnibus og II. Bil; foreslaaet i Pol.

'-Vsl913; jf. Autobus; se KNyrop.OL.III.
109; især kbh.) automobil-omnibus. De
gamle Hesteomnibusser er under megen
Højtidelighed blevne afløste af Omnibi-
1erne. Pol.Vul913.3.sp.2. ChrEngeht.LD.16.
FrNygaard.0.36. vi (kørte) i en stor, luk-
ket, gul Omnibil (til Oberammergau).Tilsk.
1922.11.86.

Omnibns, en. ['(om'nibus] flt. d. s. (HC
60 And.IIL342.356) ell. (nu kun) -ser. (efter

fr. (voiture) omnibus, fra lat. omnibus,
dat. flt. af omnis, enhver; egl.: (bestemt) for
alle: se Arlaud.555. KNyrop.OL.III.76;
jf. Omnibil samt Rumlebus) stor, lukket
vogn til godstransport ^j^. Flytteomni-
busj ell. især til personbefordring (jf.

XV. Rentrykt "/g 193^! 37
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Hotelomnibusj, spec. om de fra beg. af 19.

aarh. (i Kbh. fra c. 1840) anvendte vogne
til offentlig personbefordring, som (mods.

Sporvogn) ikke løber paa skinnespor (jf.

Automobil-, Hesteomnibusj. TrætterVan-
dringen Dig, da rulle Omnibus gjennem
Gaden (d: i Paris). HCAnd.Kun en Spille-

mand. 111.(1837). 130. Ved Landingsste-
det holdt flere Vogne af den Art, som
kaldes Omnibus, og i en saadan blev jeg
hurtigt bragt til Edinburgh. Pløyen.E.124.
Om Eftermiddagen gaaer han til Skoven.
Han fryder sig over . . de nye Omni-
busser. Kierk.FrygtogBæven.(1843).36. Skr.

*/8l845. *Hist rumler Omnibussen med
de Kiørenåe. PalM.AdamH.III.ei. Fritz
Jurg.nr.74. Store gule Omnibusser, som
man kun ser dem i de yderste Forstæ-
der, rumlede troligt hver halve Time iov-

hi.Esm.I.lé. ganske fortumlet sank R.
ned paa Sædet i sit Hotels Omnibus. Jørg.
11.186. overf.: Dødens Omnibus (o: en
ligvogn). SCAnd.VI.162. Menighedslivet
vil opløse sig, og vi vil faa en Slags
rummelig religiøs Omnibus (o : en alt for
tolerant folkekirke), hvor alle kan stige
ind og ud, naar de lyster. OlfRicard.(Dag
Nyh.^yiQl925.5.sp.6). jf.: KjøbenhavnsOm-
nibus eller Nyheds-Befordring, (titel paa
ugeblad.1841-44). || hertil ssqr. som Omnibus-
fabrik, -fører (HCAnd.XIL155.231 overf.:

Døden er Omnibusfører, han er Passkri-
ver, smsf. VIII.67), -konduktør, -kørsel, -linie,

-rute ofl. II
(jæmb.) om et med mindre hurtig-

hed kørende godstog, der holder ved
alle stationer. GadsMag.1927. 365. jf.:
En særlig Vigtighed for Persontrafixen
have nu de saa kaldte Omnibustog faaet,

som kun skulle befordre en ringe Byrde
med mindre Hurtighed og for det meste
paa korte Afstande. Her i Landet kjende
vi disse fra Banen gjennem Gribs Skov.
OpfB.'VIII.120.
om-nævne , v. [-luæu'na] vbs. -else

(Høysg.8.Z8r). 1) [6.3] (^, nu sj.) omtale;
ommelde. VSO. MO. Denne Lærde om-
nævner i et Brev til Hutten det fordeel-
agtige Indtryk, Kongen havde gjort paa
ham. JFSick.Chr.II under Landflygtigheden.
(1860 ).27.

II
part. omnævnt(e) brugt som

adj. (i best.f.). Det omnævnte Bigt.VSO.
MO. S&B. 2) [14.2] (1. br.) nævne paa en
ny maade; give nyt navn, ny benævnelse.
Moth.Nl6. De fleste Blomster ere i nyere
Tider omnævnte. 7S0. MO. S&B.\\jf.IY.
om 14.1: Metonymia (Omnævnelse) er en
Tropus, som bestaaer deri, at et Subject og
dets Adjunct nævnes i steden for hin an-
den. Søysg.S.Z8r. -ordne, v. [14.2] [-|(nr'd-

na] vbs. -ing. (især {Q) ordne, indrette paa
en anden, en ny maade. Dommerne (kan
ikke) forflyttes mod deres Ønske udenfor
de Tilfælde, hvor en Omordning af Dom-
stolene finder Sted. Grundl.(1849).§78. MO.
Da Akademiet blev omordnet, blev den
overste Etage og Baghuset i Rektorboli-

gen indrettet til Bolig for Disciplene i

Gymnasialklassen. /Sc/iand.O.J..90. en paa-
tænkt Omordning af den statsunderstøt-
tede Scenes Forhold. BerlTid.^/il926.M.5.
sp.2. CP -pakke, v. [14.2] vbs. -ning. (ind)-
pakke paa ny, paa en anden maade. Reiser.

1.304. Høet . . maae ompakkes, at det ikke
bliver bedervet af Mullenhed. JPPra/i/.AC.
64. Forordn}hl797.§61(se omdele 2). HC

10 And.XII.213. Kammerpigen ..var beskjæf-
tiget med en Kufferts Ompakning. Gylb.
(1849).XII.91. Hage.^809. CP -pansre, v.

[-ipan'sra] omgive med (et) panser. VSO. MO.
*Lykiens stærkt ompansrede Helte. Gertz.

(Wilst.Il.XII.v.317).jf.: »de malmompands-
rede Danaers Snekker. Bagges.NbW.136.

\\

refl.; uegl.: Det kløede ham i Overlæben . .

og stak— : som om hvert enkelt Haar havde
ompansret sig med et stivnet Lag af Slim

20og . . Siøv.AKohl.MP.II.82. overf.: det
ædle blødende Hjerte ompansrer sig med
bittert Menneskehad. FFe^i. 6r.^0. -perle,
V. [-ip^r'la] (poet., l.br.) perle, danne (ligesom)
perler (rundt) om (noget); omgive, besætte

rundt om (ligesom) med perler. *Achilleus
. . kastede ned paa Jorden sin Domstav

|

Rundt med de gyldene Navler omperlt.
Bagges.NblD.82. *Jeg svoer at følge troligt

Englands Flag, | Til Dødens Sved omper-
30 ler denne Vsinde.Bagger.il. 398. -plan-
ke, V. [-iplaiiV^] {ænyd.d. s.; jf. om-i^d&le;

1. br.) omgive med planker, plankeværk, her-

til som vbs. -plankning;, en. (1. br.) ogs.

konkr.: (omgivende) plankeværk. Maaskee
have I (o: politibetjentene) ingen Ordre at

eftersee, hvorledes Stene kastes hen imod
Omplankninger. Politievennen. 1798 1 99. 80.

-plante, v. [-iplan'^o] {glda. d.s. (i bet.2))

vbs. -ning. 1) CP omgive med planter, plant-
40 ning (m.præp. med). Med Blomster skal
man omplante min Grav. Oehl.HrS.356. en
net lille Hauge, omplantet med . . Hyld og
Syrener. Blich. (1920).XX.14. BMøll.DyL.
11.349. 2) [14] (jf. om-potte, -prikke 2, -prik-

le, -skole; gart., forst. ell. W) optage en plante
(et træ) fra den jord, hvori den staar, og
sætte den paa et andet sted, i anden jord;
ogs.: ved frø overføre en plante til et nyt
(fremmed) voksested. Hvorledes Træerne

50 skal optages udaf Træ-Skolen til Omplant-
ning. OeconJourn.1757.146. om Sommeren
omplantes (passionsblomsterne) i rumme-
lige Fotter. Bentz.Stg.81. ForstO. Eavebr
L.^II.170. H billedl. ell. i sammenligninger.
*(en) Blomst

| Jeg finder skiøn i frem-
med Egn, og vover

|
At hente mig dens

. . Frøe,
I
For at omplante den i Hiemmets

Have. Bagges. NblD. 242. Oehl. ND. 154.
\\

overf., m.h.t. mennesker, aandsfrembringeiser
60 olgn. : overføre til nye (livs-, tilværelses)for-

hold. Digterværker tabe gierne ved at om-
glåntes i fremmede Sprog.YSO. trykt er

un mit „Farvel til Italien"; det gjorde
Opsigt, blev omplantet i alle Bladfe. HC
And.Breve.1.268. At rive en Pige ud af

en tilvant Omgivelse og omplante hende
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i en fremmed Leveviis vovede jeg ikke.

Kierk.VI.196. „Landluft . . er god Kur
for Melankoli." . . „Jeg tvivler paa, at en
saadan lille Omplantning hjælper."ÆJ^rawci.

UnderL.9. jf.: Transplantation eller Om-
plantning, hvorved mand siger, en Poda-
gricus forflytter sin Svaghed hen i dette

eller hint Dyr, i denne eller hin Urt.

LTid.1738.47. \\ overf., m. h. t dyr, spec.

fremmede at de udvikle det fjerde Blad,
omprikkes de paa en anden kold Mist-
bænk. Have-Tidende.IIL(1837).283. smst
IV.(1838).351. -prikle, v. vbs. -ing. (jf.
omprikke 2; gart) omplante, udplante ved
prikling;prikle. KBKlixbull. YorB.ave.(1921).
28. jf. (som spøg., nedsæt, betegnelse for en
meget haveinteresseret person): den gamle
Om p r ik 1 e r. Baud. G.308. (sml. smst.221).

ik(

ød
fisk(e-yngel). Forsøg med Omplantning af lo -prodse, v. [13.i] vbs. -ning. ^ vende et
~ * '

xT.__.— ,__.__
stykke feltartilleriskyts, saaledes at kanon-
lavetten prodses (hages) fra forstillingen og
hver del for sig gør en halv vending, hvor-

efter lavetten atter prodses paa forstillingen.

VSO. især som vbs.: SaVXVIII.494. Om-
protsning. ExercArtil.(1804).62. -præ-
ge, V. [-|præ-'q9] vbs. -nlng. (jf. ommønte;
mønt.) præge paa ny; give et nyt, et andet
præg. Pengene deri Riget . . skal om-

Rødspætter fra den ene Havstrækning
til den anden. BerlTid.^yal933.Aft.l.sp.3.

tp -plele, v. r-ipltoi'a] vbs. -ning (LTid.

1732.430. VSO. JkO. S&B.) ell. f -else

(Reiser.II.380). t) (jf.-nde 1 slutn.) pløje

(en plovfure) rundt om (et stykke jord); ind-

kredse ved pløjning. Krist.DS.III.219. af

Kong Gylve i Sverige fik (Gefion) Lov at

eje saa stort et Stykke Land, som hun
kunde ompløje. Sal. VII.576. DSt.1910.2. 20 præges. ExtrRel.Vi 1722.4. KiøbmSyst. IL
4.5. 2) [13.8] vælte, vende om ved pløjning;

pløje om(kuld); pløje ned. Ompløjer mand
anden Mands Sæd, da haver hånd forbrut
sine tre MsiTk.DL.6—15-13. VSO. MO.
S&B.

II
(nu næppe br.) m. h. t. jordstykke.

Enge, naar de ere overgroede med Mos,
skal Ompløyes. LTid.1728.629. han lod .

.

Pladsen, paa hvilket Raad-Huuset havde
staaet, ompløye.Borrebye.TF.292. VSO. jf.

40. VSO. MO. S&B.
|| overf. Andelstan-

ken . . mener i sin Renhed at kunne præ-
ge og ompræge Udviklingen. ORode.KV.
181. (biol.:) Omprægning har man brugt
som Betegnelse for Ændring af Organis-
mens Anlæg . . ved de ydre Kaars Ind-
flydelse. iand60.IZI.74i. jf.: Ompræg-
ningsteorien eller Ny-Lamarckismen,
mener at Livskaarene . . direkte omdan-

6ef.3: Grundens bestandige Ompløielse ha- 30 ner OTgdin\smerne.WJohannsen.(Tilsk.l903,
ver paa mange Stæder giort Frugterne slet

tere. Beiser.II.380. 3) [14.2] pløje paa ny.

vAph(1759). VSO. MO. S&B. -pode, v. [14.2]

{-ipo-'9a] vbs.-nmg, (gart.) pode paa ny. VSO.
(han) havde forsøgt 6 Aar i Træk, at om-
pode de nye udviklede Grene. CVaupell.
(Fædrel. V* 1859. 2. sp.3). HavebrL.^IL 1 71

.

-postere, v. [I4.1-2] vbs. -ing. især (T) m. h. t.

regnskabsposter: postere paa en ny maade (ved

529). -prore, en. [14.2] (skol, univ.) ny,
gentagen (eksamens)prøve (ved sygdomstil-

fælde olgn.). Fortegnelse over Studenterne fra
1919.(1920).67. 17 bestod hele Prøven,
medens to skal til Omprøve i et enkelt
Fsig.DagNyh.^V4l933.12.sp.2. O -puste,
v. [13.3] [-ipu(')sd8] (jf. omblæse; 1. br.)

ved pusten bringe til fald; blæse, puste om.
(ofte billedl). Moth.023. vee den Mand,

ombytning afposter). S&B. nu, da min egen 40 hvis Agtelse ikke staaer fastere , end at

Maskinfabrik er færdig og leveringsdyg-
tig, ønsker jeg en Ompostering af Bestil-

lingen. J?'rPoMiseM.ilfi).J!^. sidde og ompo-
stere nogle forvirrede Udgiftskonti, et

Regnskab, som selv ikke Chefen forstaar
et Muk af. B0nnelycke.Lt.19. m. h. t. valg af
typiske figurer i et skuespil: visse smaa Om-
posteringer (kunde) Digterne gerne . . fore-
tage, fordi de vilde bringe nogen Afveks-

det staaer til den første den bedste Skri-
bent med et Mundsveir at ompuste den.
Rahb.Tilsk.1796.390. Med utrættelig Taal-
modighed bygge vi nye (korthuse), der
atter om^ustes. Bagges.L.II.86. VSO. MO.
S&B. CP -pæle« V. [-ipæ-'la] vbs. -(n)ing

(s. d.). (ænyd. d.s.; jf. omplanke; nu 1. &r.)

omgive (befæste, støtte) med pæle(værk). de
keyserlige (anlagde) en ompælet Stierne-

ling ind i Kostymeringen. Brandes.1.533. 50 Skandse. Thaar.KS.373. ompæle Pladsen.
-potte, V. [14] vbs. -ning. (gart.) omplante
(2) i en anden (større) urtepotte. CollO.
Hjemmetl908.190.sp.2. Datura . . Saas i

Marts i varm Bænk eller Potte, prikles
enkeltvis i Potte og ompottes, naar de
trænger dertil. HavebrL.^I.200. -prikke,
V. vbs. -ning. t) CO omgive med prikker
{spec. ved rettelse af skrivefejl), de Skriv-
feil, der maatte indløbe under Protocolla-
tionen, (maa ikke) rettes ved Overstreg- 60

ning . . men derimod ved Omprikning,
saaledes at man tydelig kan see, hvad der
forhen har staaet, hvorhos det nye Ord
sættes ved Siden af eller ovenover. Bt/Z-

ling.IIJ.20. 2) [14] (gart.; nu næppe br.)

fL s. 8. omprikle. Naar Planterne ere saavidt

VSO. MO. S&B. billedl: kt fremme \\-
denskaber og Boglige Konster, er at om-
pæle og styrke Grunden til et Lands san-
de \e\g2i2ienåe.LTid.l754.206.
en. [-|pæ-'leii] (ogs. -pælning. VSO.). (nu
1. br.) vbs. til ompæle; ogs. konkr., om det

omgivende pæleværk. den inderste Ompæ-
ling, hvor (negerstammens) Huse ligge. Kei-
ser.III.177. MO. S&B.
Omraade, et. ['mmirå-da] (\ Omraad.

Molb.BlS.2Saml.IL455.IV.399. jf. MO.).
ftt. -r. (i 19. aarh. optaget fra sv. område
(if. MO. først anv. i dansk skrift af Molb.h
til SV. rå(da) om, raade for, bestyre; jf. IV.
om 6.2 og oldn. umråd, overvejelse, bestem-

mende indflydelse; m.h.t.bet.-udviklingen sml.

37'
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Gebet; har i nogen grad fortrængt ord som
Distrikt, Territorium og især Gebet (jf.

HjælpeO.))
1) A*/*. Afsætnings-, Grænse-, Jord-, Kul-

tur-, Land-, Magtomraade olgn.) om land-

strækning. I.l) (større) landstræJcning , der

(i en vis henseende) tilhører ell. styres af et

samfund, en histitution, en embedsmand ell.

en privatperson, ell. som betegner det stedlige

omfang af en embeds- ell. tjenestemands virk-

somhed; gebet (1); territorium; distrikt.

MO.^ Neapel havde besat Rom og det pa-
velige Omraade til Terrsicinsi.FrNiels.É.I.

87. Pilatus . . fik at vide, at (Jesus) var
fra Herodes's Omraade (1819: hørte un-
der Herodes' MsLgt).Lue.23.7(1907). Dan-
marks, Københavns, Godsets, Klostrets
Omraade. DÆÆ'. jf.: Ind ad Skoven til

stødte de forskellige (stammers) Jagt-
omraader til hmsmden. JVJens.NG.29.
D&H.

II
uegl. (m. overgang til bet. 2). Her

har (digteren) omskrevet sit Kronland . .

betegnet det Omraade, som er hans. Bran-
des. V. 311. 1.2) (<C MO.) m. videre anv.:

sted, plads, grund, der i en vis hen-
seende udgør et afgrænset hele; areal;
jordstykke. Muligheden af at skaffe den
lille Klit-Ø Anerkendelse som toldfrit Om-
raade. Pon^.LP. 7.55. Det nordlige, polare
Omraade, som spænder over saa uhyre
Strækninger i tre forskellige Verdensdele.
Naturens V.1918.543. Stammens Verden .

.

var Bugten og det nærmeste Omraade af

F\orden. JVJens.NG.28. Gammeldansk er
paa dansk Omraade Fortsættelsen af Ur-
nordisk.. Brøndum-Nielsen.GG.L2. et sted-
ligt, lokalt omraade

\
et afgrænset, ind-

hegnet, inddæmmet omraade
\ || ogs. om

begrænset, afgrænset del af en ting,
en flade i alm. Overlæben var unaturlig
stram og bred. Den havde alt slugt Un-
derlæben og var ved at overski-ide Hagens
Omraade. Schand.BS.348. I et Glimt blev
Trappegangen oplyst. Loftets afskallede
Omraade, hvor Kalken var falden af. Leck
Fischer.K.lO.

2) (jf. Kunst-, Livsomraade olgn.) overf.

:

indbegreb af hvad der hører til en vis (af-
grænset) art af aandelig ell. legemlig virk-

somhed, affænomener ell. forhold; felt (H.S)

;

gebet; fag; gren; afdeling. Molb.BlS.
2Saml.IL445.lV.399. Troen paa Udødelig-
hed er, som overhovedet alt, hvad der hø-
rer til det religiøse Livs Omraade, aldrig
en Frugt af saakaldte Beviser. Winth.Overs.
afEufel: Udødelighed.(1840).iv. Kierk.VII.
534. Iværksættelse af Noget, der ligger
udenfor egne Kræfters Omraside.HNClaus.
(Da.Folkeblad.Viol846.2.8p.2). Poesien (har)
sit Omraade, hvor der er en Frihed.Mynst.
BIS.II.223. (han var) et sandt Geni paa
et begrænset Omraade. Goldschm.VII.496.
det ligger indenfor det Muliges Omraade.
S&B. Kvinden fra 30 til 40 Aar . . var
fordum et Omraade (Brandes.E.106: Ter-
ritorium^, der betragtedes som tabt for Li-

denskaben. i?rancZes./F. 88. være hjemme
paa alle Kunstens Omraader. X>ÆH. Hver
Vilje sættes ind paa sit Felt for at over-
vinde Vanskeligheder, fysiske og moral-
ske. Ingen tør gribe over paa den andens
0Tnidi2i.de. KLars.L.12. jf.: Ord og Ordgrup-
per udvider stadig deres Betydning so m-
raade. KNyrop. Kongruens i Fransk!(1917).

10 om-ramme, v. [- jrBm'a] vbs. -ning (s. d.).

(jf. indrsimme og omrande; især t^) omgive
(ligesom) med en ramme; omslutte, i dette
Hoved, omrammet af mørkt Haar og Skæg,
sad et Par Øjne, der lyste af . . roligt Mod.
Drachm.HI.180. Mundingerne af Kanins
Floder ere omrammede af Klitter. T^arm.P.
33. Hos mange Fiske omrammer Lysor-
ganerne . . Kroppens Sider og Bugen,
Fedders.H.15. overf.: Sangeren (havde)

20 altid maattet indlede og omramme sine
Sange med en kursorisk Sagnfortælling,
VVed.H.90. -ramning, en. [-irBm'neix]

flt. -er. (især d ell. fagl.) vbs. til omramme

;

konkr.: ramme; indfatning, ornamenterede
Omramninger. /S'eZmar.^^54. (kaaben) dan-
nede en streng Omramning om det ædle,
alvorlige Ansigt. Gjel.Ve.315. Omramning
til Døre . . til Vinduesrammer. FagOSnedk.
t -rand, en. (jf. -randej omgivende (ydre)

30 rand. Omrand, Rand . . Er en forhøyet
Rand rundt om mange Naturfostre, v^^?/«.

Nath.Vl.299. KSelskNyeSkr.il1.184. VSO.
MO. Holst.n.871. CP -rande, v. [-ir^n'a]

omgive med en rand; omramme; omslutte,

(i vinhaverne) vokser Majs, Agurker, Græs-
kar, Bønner osv., der dels omrander Vin-
ranken, dels trives lavt under deres Skygge.
Schand.0.11.298. Et smalt kindskæg efter
datidens skik omrander ansigtsfladen.Ædv

40 Lehm. Grundtvig. (1929). 13. || især i pass.,

spec. part. omrandet (i forb. m. af e/L

medj. (tobaksplantagerne) omrandedes af
skaldede Høie. Bagges.L.I1.14. *Vaagn op t

med gylden Straalekrands
| Omrandet Him-

len staaer.FrIIamm.TB.18. (en) Indsø, om-
randet af Kjær og Moser.Thyreg.BB.II.197.
NaturensV.1916.185. 19 -raiike, v. \-\r^r\'-

go] om plante: omslynge, omslutte, omgive med
(slyngende) ranker, (især part. omranket

50 i forb. m. præp. af ell. med j. den yppige
Omgivning af Buske og omrankende Snyl-
tevæxter. Molb.F.235. høit op i Kronen var
(bøgen) omranket af Epheu. Gjel.M.351.

\\

billedl. *Mine Arme kjærligt dig omranke.
Sta/feldt.D.II.172. fjærne Dronninger, som
Fantasien paa egen Haand omranker med
LesQTO^der. EmilRasm.DL.219. -rasle, v.

(l.br.) omgive med raslen ell. noget raslende

;

part. omraslet brugt som adj.(i forb.m.
to præp. ai). *Omrislet af Bækken, omraslet

af Lunden,
|
Omskimret af Maanen i drøm-

mende B\unden.Bagges.L.IL317. Mademoi-
selle . . rakte sin Haand, omraslet af Knip-
linger, ud gjennem Gardinerne. Schand.
IF. 171. -rafling, en. {vistnok omdan-
nelse (m. tilknytning til rasle, om den klir-
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rende lyd af pengestykker) af jy. orarassel,

omrask(ning), ekstra-udgifterJved køb, spil

08v.),jy. (og ænyd.) omrask, affald ved slagt-

ning fj/.Omkram^, omstændigheder ell.smaa-

ting ved siden af selve hovedsagen, osv., se

MDL. og Feilb.; til jz/.rassel, tilbehør, ænyd.
rask, smaapluk, smaating, sv. (dial.) rask,

smaapluk, a/fald ved slagtning;
jf.

ogs. udtr.

som Rasle-l'hombre, -kop) ^ i kortspillet

solo, om det forhold, at deltagerne faar ell.

betaler særlige kendelser ell. præmier (for-

tiden de alm. beter) ved visse (høje) spil ell.

(særlige) kombinationer af kort; ogs. om selve

kendelsen ell. præmien; (betaling af) hon-

nører. Foruden den Bete, der tages hjem
eller sættes ved hvert vundet eller tabt

Spil, udvexles der tillige . . Honneurer o:

den saakaldte Omv2Ls\mg.Spillebog.(1900).
77. smst.79. -redaktion, en. [14.2] vbs.

til omredigere; ogs. konkr., om det frem-
komne resultat. Han vilde indrykke et

Avertissement — men hvordan? . . En-
delig, efter mangfoldige Omredaktioner
standsede han ved dette: „— Gebl — Det
er en Fejltagelse; han venter kun paa
— geb — ." Goldschm.VIII.134. -redig^e-
re, v. [14.2] vbs. -redaktion (s. d.). redigere,

affatte i en ny, en anden form. Hr T. til-

føjede ham (den tort) at omredigere Ind-
stillingen. VortLand.^/alØOo.l.sp.S. -regne,
V. [-jrai'na] vbs. -ing (S&B. BegnebKøbm.II.
71). 1) [14.i] (jf. omskrive 4.1 slutn.; især

t) ved regning omsætte (en talstørrelse) til

andre enheder, overføre til et andet system;
heregne paa en anden maade. Efter Penge-
forandringen 1813 omregnedes Hypothe-
kerne. ieym. RegnebKøbm.lI.71. Omreg-
ning fra Mark til Kroner sker ved at for-

mindske Markbeløbet saa mange Procent,
som Kursen er lavere end 100. Kage.^1049.

jf: Ved Hjælp af Omregningstal kan
man, naar man har Nummeret (paa en
garnsort) i et System, let regne sig til

Nummeret i et andet System. Hannover,
Tek8til.II.183. 2) [14.2] CP regne en gang til;

regne om. Jeg har forgjeves omregnet
hele Regnskabet for at finde Feilene.ievm.
efter gentagne omregninger gik regne-
stykket op

i
I. -rejse, en.f„usædv."ieinn;

nu sj.) 1) CJ/". Jordomrejse) svarende til 11.

omrejse 1. MO. 2) [3, 12(2)] 07- Rund-
rejse) svarende til II. omrejse 2. Kongen
skulde aarligen komme til hvert Rige . .

og have paa sine Omreiser altid tvende
af alle tre Rigers Raad med sig.Schytte.
Polit.308. Omrejser (hjælper) til at danne
og forbedre Teenkeevnen.Tauber.Dagb.6.
gjøre sig bekjendt med (folket) ved Om-
reise i Landskaberne. AZiew.1.165. MO. II.

-rejse, v. [-,rai's8] vbs. jf. I. Omrejse.
{ænyd. d. s.) 1) (nu sj.) rejse (helt) rundt
om (en egn, jordkloden). I et halv Aar har
hånd . . den gandske Sinum Bothnicum
(d: den bottniske bugt) omreyst.LTid.1737.
649. At omreise hele Jordkloden til Lands
er ikke muligt. MO. S&B. negl. : *paa sin

Bane Guds Soel i det Høie,
|
Lyset i Sand-

hed, omreiser vor Jord. Grundtv.SS.1.274.

2) [3, 12(2)] rejse rundt, hid og did (inden for
et vist omraade). (han havde) udi Frankerig,
Engelland og Holland . . omreyst. Slange.

ChrIV.594. Bøssemageren . . maa omrejse
til de fraliggende Garnisoner . . for at ef-

tersee og reparere de . . beskadigede Ge-
væhrer. Skr.(MB.)'ynl784. jf.: *En Hjort

10 er rask, og højt mon knejse,
|
Den let til-

fods kan langt omrejse. AbclO. \\ nu næsten
kun dels som vbs. Omrejsen med Varer.
Goos.Il.127. dels (og især) part. omre]

-

sende brugt som adj., især om den, der

drager rundt for at skaffe sig sit udkomme.
Othincar den ældere . . en af de første

omreysende Bisper i Norden, som ikke
havde noget vist Sæde. LTid.1742.82. nu
fristede han i flere Aar en kummerlig

20 Tilværelse som omreisende Skuespiller.

Holst.V.128. omrejsende Tryllekunstner.
PolitiE.'^''/iol923.1. Feilb. ogs.anv.somsubst.:
vAph.(1759). (hun) var blevet gift med en
Omrejsende og var kommet helt over til

Fyn at bo. Halleby.165. N. N. . . Holder til

med Slibere og andre Omrejsende. PoZif

i

E.yi3l924.1.
II (jf. berejse 2.2; sj.) part.

omrejst m. aktiv bet.: som har rejst (viden

j

om; (vidt)berejst. en Sejler som Bess Ruth-
30 by har en Skæbne og en Historie mere

broget end nogen omrejst Tøs, der er

endt her i Nyhavn. OBung. VS.179. CP -ren-
de, V. [-ir^n'a] {ænyd. d.s.; nu l.br.) 1)

rende rundt om, langs siden, randen af noget.

*Med Haanden han klapper den Kam-
pesten graa, |

mens Fingren omrender
hver Rune derpaa.. Aakj.Hejmd.2 . 2) [3,

12.2] rende, flakke om (paa); rende (landet,

jorden) rundt. *Fama . . skal med Roes og
40 Klang den gandske Jord omrende. Helt.

Foet.89. 3) [13.3] rende om(kuld). vAph.

(1764). VSO. m -ride, v. [-,ri.'aa] vbs.

-ning (vAph.(1764). VSO. Feilb.BL.260),

jf. Omridt. {ænyd. d. s) 1) ride (rundt) om.
*nu man dennem saae Krigshæren at

omride. Holh.Mel.V.4. *ovenpaa (ringmu-
ren) skal jeg omride Borgen

|
Ved Mor-

gengry. r/iieZe.Zi/?i. ^7. VSO. MO. S&B.
j/*. ompløje 1: Hellig-Anders . . havde om-

so redet og derved for Borgerne erhver-
vet alle Byens store Mdcrker.Inq. Levnet.
ILS. DSt.1910.4. 2) [2.1] ride (i en bue)

uden om, forbi. Forfølgerne . . havde om-
redet Hedebranden, og satte . . Vester paa.
Blich.(1920).X.106. Baud.GK.150. 3) [12.2]

ride rundt (he^ og der, inden for et omraade).
vAph.(1764). Før Høiesterets Aabning om-
ride Herolder. TiSO. (efter ringridningen)
følges „Kongen" hjem, og Omridningen

60 er torhi. Feilb.BL.260. overf.: *snart jeg
selv (d: digteren) for vidt omrider (o: kom-
mer for langt bort fra emnet). ChrBorup.PM.
234. 4) [13.8] (sj.) ride om(kuld). Et Barn
blev omredet paa Gaden.FSO. -rids, et

ell.fen( Wiedewelt.T.15. MR.1837.33).{efter
ty. umriss (m.); jf. omridse) 1) (især æstet..
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mat.) en tegnings, figurs, naturgenstands

ydre, afgrænsende linie(r); kontur, (flt.ofte

anv. i omtr. samme bet. som ent). vAph.
Nath.VI.299. (menuet) udvikler Lemmerne,
giver dem et smuktOmnds.Dandsek.(1801).
22. Oehl.VS.19. Hovedsagen ved Fremstil-

lingen (o: paa en tegning) er Frontlinien

af Tropperne og Omridsen af Leiren.Mi^.
1837.33. Ib traadte om bag en Slaaenbusk
. . Lidt efter saae han . . tydeligt Omrid-
set af en Mand, som kom gaaende langs
med KTSittet.Etlar.DV.274. han (blev) et

sort fremrykkende Punkt (o: en vogn) var.

.

Hurtig blev Punktet større og antog faste

Omrids. Schand.TF.11.336. SaUXVIlI.495.
jf.: at gennemføre Omridslinien af en
Figur lige fra den Haand, der er løftet

op over Issen, gennem Underarm, Over-
arm . . helt ned til Taaspidsen. JLange.II.
293.

II
(nu næppe br.) om (kontur)tegning.

Æschylos. Orestias. Oversat af P.O. Brønd-
sted . . Med sex Omrids efter Flaxman.
(bogtitel.1844). jf.VSO. ||

(jf. bet.2) uegl.

*Engang vil Nordens Krønike fortælle,

Naar Tidens Haand har slettet Farven ud,
Og kun de store Omrids staae tilbage:

Han var en ond, en grusom Afgudsdyrker

;

Oehl.HJ.155. Naturen har ladet den qvin-
delige Characteer uden egentlig bestemte
Omrids. PMøll(1848).II.103. 2) O overf.,

om fremstilling, skildring, karakteristik, der
trækker nogle (skarpe, karakteristiske) linier

op; især om blot skitseret, antydende frem-
stilling, rammer for, hovedlinier, hovedtræk

af noget; kontur (2); spec. om (afsnit af)
en lærebog olgn. i ganske kort fremstilling:

grundtræk; grundrids (2) ; udkast. Det skulde
. . glæde mig, om jeg ved de her med-
deelte Betragtninger maatte have trukket
de første Omrids til et . . Beviis. Heib.
Intel.III.72. (han) tilsendte . . Tornado, i

en udførlig Epistel, et Omrids af sit nys
fortalte Liv. PalM.VIII. 199. Et Omrids
af den nyere Tids Historie. MO. Brandes.
II. 29 (se Kontur 2). *Vort Liv, fra det
ta'er Fart indtil det daler,

|
I skarpe Om-

rids skildrer I)n.Drachm.D.90. Dansk Litte-

raturhistorie i OmTids.Rubow.(bogtitel.l931).
-ridse, v. vbs. -ning (s. d.). (1. br.) ridse,

drage linier om; tegne, trække op i form af
omrids; tegne omrids af noget. Endnu ses
Rester af det fortrinligt bevarede Hoveds
gamle Bemaling i Haaret og i de svagt
omridsede, brungraa Pupiller. i'^rPottZsew.

(StSprO.Nr.98.23). \\ især uegl. de blot tæl-
lende, maalende, omridsende . . Beskrivel-
ser (o: rejseskildringer) af blot synlige Glen-
stsmde. Bagges.DV.^IX.16. Et bestemtere,
skarpere omridset Billede skulle vi . . søge
at tage med os. HNClaus.Ref. 191. AUe
Skygger staar stemplet blaasorte og om-
ridser Gaders og Torves Figurer. ORung.
(DanmHVC.22). -ridsning, en. (nu sj.)

vbs. til omridse ; ogs. konkr., om kort, skitse-

mæssig fremstilling; omrids, jeg skrev min
(lærebog) for Fremmede, der Kunde lade

sig nøie med Sprogets groveste Omrids-
mng.JBaden.Gram.a4r. Bonnet (for i Kort-
hed at giøre hans Omridsning) er i Ud-
seende, Omgang og Væsen en yderst
fortryllende Sammensætning af Ernst's
sublime Uskyldighed (og) Stolbergs le-

vende Begeistring. Pa^^es./)y.XJ.9. VSO,
MO. -ridt, et. (1. br.) vbs. til omride; til

omride 3: Fastelavnsdagenes Omridt og
ip Sk}iespi\.Feilb.BL.263. -rinde,^. [-iren'a]

{ænyd.d.s.; poet., højtid.; sj.) rinde, flyde,

strømme (rundt) om (noget); omflyde. Aaen
omrinder Høien. 750. MO. || overf. *den
Glands, hvormed han (o: Amor) var om-
runden,

I
Den deelte sig til Himmel og

til Jord. Mynst.BlS.III.397.
omringe, v. ['wmiren'a] vbs. (1. br.)

-else (vAph.(1764). Molb.DH.lI.435. S&B.)
ell.-nmg(Saaby.'' KBirket-Smith.Eskimoerne.

20 (1927).95). {ænyd. d.s.; efter ft/. umringen)
ved bevægelse (i kreds) ell. især ved sin stil-

ling danne en ring ell. kreds om.
1) (nu sj.) om hvad der (naturligt) findes

ell. (med forsæt) anbringes omnoget: omgive;
omslutte, (regnbuen) omringer Himmelen
i en herlig Kreds. Sir.43.14. (studere) den
Deel af Naturen, som omringer ham. i^r

Sneed.1.77. *En Herredragt nu mine spæde
Lemmer, |

En Fjerhat mine Lokker
|
Om-

30 ringe skal. Heib.Poet.IV.49. *dette Slot er
meget slet befæstet,

|
Skjøndt Vand om-

ringer det paa alle ^ideT.Hauch.DV.1.67.
Brandes.VI.377. Regnen omringede hende
som et udeltagende Møike.Bønnelycke.MM.
71. overf.: midt i al den hedenske Vankun-
dighed, der omringede ham. Mall.SgH.5.
de Sorger, der allerede omringede hende
i Livets Yor2i2Ssd2ige.Gylb.(1849).Vni.208.

II
omringe med, anbringe, anlægge (rundt)

40 om; omgive med. (kongen lod en) Platz .

.

med faste Diger . . inddige og omringe.
Slange.ChrIV.431. *Klipper udbored den
Herre med Preen,

|
Med Mure sin By

han omringed. Grundtv.SS.II.190.
||

pass.,

i forb. m. præp. af ell. (nu næppe br.) med.
*Dødsens Alter som med Liig-Cypress om-
vinges. FaM.Ovid. 80. de Lande, som af

Naturen ere frugtbare og omringede af

Søen.JSneed.II.155. *Omringet af de blom-
50 sterklædte Sletter

|
Vil jeg . . |

Paa Høien
synge jer en Morgensang. Oehl.SH.4. Wei-
mar (var tidligere) omringet af Mure og
Grave. Brandes.Goe.I.194.

2) (især (Q) om levende væsener, især per-
soner. 2.1) i al alm. Jeg (o: visdommen)
omringede allene (1871 : ene gik omkrin^^
himmelens 'kTeds.Sir.24.5(Chr.VI). || nu vist

kun om flere: stille sig (op) i, staa i,

danne en (mere ell. mindre tæt sluttet)

60 kreds, en omsluttende gruppe om (især:)

en ell. flere personer (ell. et opholdssted for

mennesker), især (jf. bet. 2.i) m. forestilling

om en særlig hensigt, interesse olgn.; ofte i

pass. i forb. m. præp. af ell. f med. I det
skiønneste Skib sidder Kejseren paa en
forgylt Throne . . ved Fødderne omringet
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med mange store HerreT. P/lug.DP.603.
alle de andre Damer omringede mig lige-

ledes og overveldede mig med tusende
Grsitulsitioner. Prahl.AH.1.141. *hans Engle
dig omringe,

|
Lede dig i Herrens Spor.

Grundtv.PS. VI. 21. da Disciplene omrin-

fede (Chr.yi: gave sig omkring; 1819:
om omkring^ ham, stod han op og gik

ind i Byen.ApG.14.20(190?). 2.2) m. sær-

lig forestilling om fjendtlig hensigt: danne
kreds om for at fastholde, gribe, angribe, over-

falde (en person); spec.om krigshær: omslutte

en fæstning olgn.for at belejre, erobre den.

der kom en mægtig Konge imod (staden)

og omringede &Qii.Præd.9.1å. Heil om-
ringer og griiber disse Stratenrøvere, og
seer vel til, at ingen undkommer. Holb.Tyb.
¥.11. Sønnen viisde sig som Helt og
streed mandig; men han blev tilsidst om-
ringet af Fiender og dræht. Mall.SgH.55.
Udgangene vare besatte og Huset om-
ringet af Overmagt. Molb.DII.II.86. Jæ-
gerne omringede Skoven. D&H. før riffe-

lens indførelse (dræbte eskimoerne renen)
med lanser, efter at den var omringet og
standset af hundene.Ved omringning jages
også moskusoksen. KBirket-Smith.Eskimo-
erne.(1927).95.

risle, V. (poet., 1. br.) Bagges.L.JI.
317(se u. -rasle;. GJ -rive, v. [13.3] [-|ri-'v8J

vbs.-nlng (vAph.(1764). YSO. MO. S&B.).
(1. br.) rive om(kuld). Anti-Spectator.42.
Støtten blev omreven. JlfO. S&B. („især
om Vinden"). CP -rode, v. [12.2, 13.8]

[-jro-'aa] vbs. -ning (VSO. MO. S&B.).
(især nedsæt.) m. h. t. jordbund olgn. : rode
op rundt omkring; gennemrode; vende op og
ned paa. *Her skal Vildbassen ey min
Blomster - Busk omrode. Poul Ped. DP. 1 7.

Vores Jord er ofte . . bleven oversvøm-
met, ved Orcaner og Jordskælv omrodet
og ellers WåQiWieQ&t. LTid.1749.229. Sæ-
den omrodes ikke mere af Vildsvinet.
Blich.(1920).XVI.64. Blichers . . Modstand
mod Hedernes Beplantning og Omrod-
ning. Aakj.Blicher.(1926).21. jf.: hvad om
her endnu havde været lynggroet Hede
. . uforstyrret, uomrodet af Menneske-
hænder. 5Ztc/i.('i9^o;.XI7.54. -runde, v.

[-iron'a] (sj.) 1) omgive i en runding, en
kreds. Hans store . . Ansigt . . omrundet
af et stort udstaaende hvidt Hslslt. Sibb.
Aa.I.403. 2) [13.i] (sj.) ombøje. gamle blaa
Bukser, der vare søndertraadte, forneden
omrundede. O GFBagge. Livsbilleder. (1836).
62. CP -rykke, v. [13.3] vbs. -ning (VSO.
MO. S&B.). (sj.) rykke om(kuld). Denne
forskrevne Tempel haver Samson omryk-
ket, og med sig self mange 1000. Philister
ombragt. Pflug.DP.884. vAph.(1764). VSO.
MO. S&B. CO -ryste, v. [12] vbs. -else

ell. (især) -ning (VSO. MO. S&B.). (jf.
-skulpe, -skutle) ryste en beholder, saa at
dens indhold blandes. vAph.(1764). Mix-
turen maa først omrystes. F-SO. MO. S&B.
anvisning paa medicinflasker olgn.: omry-

stes (før brugen)
i || (1. br.) overf., om

omvæltninger (rystelser) i sociale ell. poli-

tiske forhold. Den parlamentariske Strid
herhjemme har (været) bestemt til at døve
Modsigelserne, til at forhindre Omrystel-
serne, til at fastramme det Bestaaende.
EBrand. Fra 85 til 91.(1891). 4. -rore, v.

[-ir6-'ra] vbs. -ing ell. (sj.) -else (VSO.).
{ænyd.d.s.jjf.ty. umriihren) I) [6.3] ("„Især i

10 ældre Skrifter.** T/SO.; nu næppe br.) nævne;
omtale; berøre; ommelde; omnævne. Hvor-
leedes de tvende første (religioner) have
festet Rødder udi Riget . . vil jeg korte-
lig noget omrøre. Eolb.Anh.86. *Hvor Cly-
temnestra af Agistho blev bedaaret,

|
Det i

Electra og Oreste er omrørt. Falst.0vid.42.

II (jf' berørt(e) u. I. berøre 3 samt for-, før-,

mer-, nysomrørt; part. omrørt brugt som
adj. (i best. f., især uden bestemmelsesord).

20 Auditeurerne (har) paa omrørte Maade .

.

Behov at bruge al muelig Forsigtighed.
MB.l 706.142. (det bliver) Kongen ikke imod,
at de omrørte Potentater . . udi denne Fred
mdslattes.Slange.ChrIV.660. jf: den tit-

omrørte Dame. Blich.(1920).XII.185. De
besvarer ikke mit Spørgsmaal om, hvor hine
nokomrørte „Trøstens Ord** monne fin-

des? smst.XV1.6. 2) [12] Cj/". Omrører; især
GJ, kog., ø; ved at røre i en masse bringe den

30 i bevægelse og faa dens dele til at blande sig;

røre i; røre (om), siden skal mand, efter

at have omrørt dette uldene Tøjg vel i

Vandet . . bringe samme Materie i en
P&ipir -Form. LTid.1728. 606. en Drik af

Brunsviger Mumme, gammel Rom og
Ingefær, Altsammen glohedt og omrørt
med et Tællelys. Gylb.III.285. Tag ogsaa
6 Lod Allun, 3 Kander Vand, samt 2 Hæn-
derfulde Hvedeklid, og lad det koge op

40 under flittig Omrøring. CVarg.Farve-Bog.
(1773).6. Const.Kogeb.225. Suenson.B.II.
100. -rører, en. [-|r6-'rar, -|r6'(r)j] (jf.
Lerrør 2) redskab, hvormed en blanding
omrøres. Omrører i Refrigeratorer. Tekn
MarO. -saa, v. (sj.) 1) [14.i] om overfø-

relse af frø fra et sted til et andet; uegl.:

(smitstoffet har) holdt sig levende, — hos
samme (person) eller omsaaet til andre.
TJgeskr.f.Læger.l929.751.sp.l. 2) [14.2] saa

50 (en mark) paa ny, en gang til. Rostgaard.
Lex.026c. VSO. MO. S&B. -sadle, v.

[-isa5'la] (tidligere ofte skrevet -salej. vbs.

-ing (vAph.(1764). VSO. MO.). (nu sj.),

1) i egl.bet. 1.l) [14.i] lægge sadlen fra en
hest over paa en anden; skifte (ride)hest (og
sadle den). Vi fik neppe Tid til at skifte

og omsadle Hestene. K/sO. 1.2) [14.2] spænde
sadlen om (paa en hest); lægge en anden
sadel paa. vAph.(1759). Giorden er spændt

60 saa løst, at jeg kommer til at omsadle.
VSO. MO. 2) (jf. omsinde; overf., skifte

sind, mening, hold7iing (i en sag), parti.

*Hvad ey udrette kand en slig Pathetisk
Tale?

I
. . strax den største deel (o: af

dommerne) var færdig at omsale. ^oZ&.

Paar8.65. sa.DH.II.240. Kongen . . for-
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nam, at Hertugen fra Kredtzens Parthie
ville frafalde og omsadle. Slange. ChrlV.
508. *Midt i sit Manddomsliv han rask
omsa'led, | Og pludselig han opgav Idealet.

PalM.AdamÉ.ni.5. -sas:n, et. [6.3] (jf.

omsige 1) 1) (sj.) udsagn; ytring; beretning.

saa meldes Skibet, først efter Omsagn (af

Anders), saa efter Selvsyn (af Svend).
VilhAnd.Litt.II.424. 2) (gram.) om det sæt-

ningsled (finit verbum), der udsiger noget om
subjektet; ogs. (til dels m. betegnelsen udvi-
det omsagnj om sætningsverbet med dets

udvidelser (ell. om led, der fungerer paa lign.

maade) ; prædikat. Høysg.S.Aa2v. Bask.FS.
1.33. Alt, hvad der siges om (subjektet)^

kaldes Sætningens Prædikat eller Omsagn.
Lefolii. Sproglærens Grundbegreber.(1871).11.
Mikkels.SproglS.77. || undertiden d. s. s. Om-
sagnsled. HjælpeO. jf. : Gud er Kærlighed .

.

Men Grundordet er jo kun det personlig-
gjorte Omsagn . . I Virkeligheden er da
Religionens Mening denne: Kærligheden
er guddommelig. -Brandes. FJ.65S. KNor-
dent.JL.II.37. || hertil Omsagns-art ("de to

Omsagnsarter: Handleart (Aktiv) og Lide-
art (P'dssiv). Mikkels.SproglS.58), -form (d.s.

HjælpeO. MinBek.Nr.l79^*/8l895), -led (ud-

fyldningsled efter visse (uselvstændige) verber;

prædikatsled. Wiwel.49. Mikkels.SproglS.80),
-ord (dels d. s. s. -led. Lefolii. Sproglærens
Grundbegreber. (1871). 1 7. SaVX YIII.495.
dels (nu næppe br.) a. s. s. Omsagn. EJessen.

SproglS). -»agt, part. af omsige. -sat,
part. af omsætte, -sats, en. {fra ty. um-
satz; jf. Omsætning) 1) f (P^'^ff^'y vare-)

omsætning. vAph.(1764). VSO. jf. MO. 2)

(fagl.) konkr., om hvad der sættes (anbringes)
uden om en ting. VSO.

||
(gart.) lag ell. vold

af gødning, blade olgn. uden om en varmebeds-
karm, op ad en varmebakkes ydervæg olgn.

FJCJensen.Frugt- ogKjøkkenhave-Dyrkning.
(1845).137. Tidsskr. f. Havebrugets'Fremme.
1929.103.

il
(møl.) den ydre (af cement

støbte) del af en møllesten (uden om hjerte-

stykket). Sal.XIII.104.
II t Omsats-stempel,

stempel, hvormed bogbindere frembringer en
bort af forsiringer langs kanten af et bog-

binds udvendige side (omrammende midtfel-
tet); roulette. vAph.(1759). VSO. -se, v.

vbs. jf. Om-sigt, -syn. {ænyd. d. s. (refl.); nu
vist kun CCP, 1. br.) som (vbs. og) præs.
part. (i bet. 1)) 1) [('l.d og) IO.2] m. egl. ver-

bal anv. kun refl.: se sig (spejdende) om.
*(hun) helste den glad sig omseende Yng-
ling. Eifter.II.i^O. *omsonst vil (den, der
flygter fra kamppladsen) sig omsee, | Hvor
han skal flye Rovfuglenes Sværm og de
stimlende Rnnåe. Bagge8.NblD.179. Hans
idelige Omseen giorde mig først opmærk-
som. VSO. uegl. : (han ønsker) at Musici
vilde bedre omsee sig i Videnskaberne,
og efterfølge de Gamles berømmelige
Exempel, som ey alleene vare Maitres i

Musiken, mens endog Fhilosophi. LTid.
1737.771.

li
part. omseende brugt som

adj. (uegl.): som ser sig (vel) om; omskuende;

omsigtig. (disse værker er) undgaaet de om-
seende og grundige Æventyrforskeres Op-
mærksomhed. DSt.l91 9.163. 2) [3, 12] (jf.
-skue 2) se ud over (et vist omraade); overse;

overskue ; tage (et) overblik over. (især uegl.).

naar vi omseer den heele Verden (maa det

siges at være) Grund falskt at Menneskene
ere jo fleere jo lyksaligere. LTid.1760.212.
refl.: *Han kortelig erindrede

|
Sin store

10 Nød og Qvide;
|
Bad, Phoebus vilde sig

omsee,
|
Om han det burde Wåe.Reenb.

11.123. -sejle, V. [-jSai'la] vbs. -ing (vAph.
(1764). Scheller.MarO.). {ænyd. d. s.; jf.
omskibe 1; især CP) 1) (jf. Jordomsejling

j

sejle (en gang) rundt om. man har ved
Compassers Hielp dristed sig til at om-
seyle den heele Jordens Viloåe.Holb.Ep.
V.54. den Forandring, Verdenshandelens
Gang har lidt siden Afrikas Omseiling og

20 Amerikas Opdagelse. Ørst.V1.173. han lod
hidse Anker og omseilede Øen et Par Gan-
ge. Oe/iLiØen.('i8.24;.77.^51. Peru erobre-
des, Verden omseiledes.PaZjlf.7iIJ. .254.

JVJens.Pi.l6. \\ m.h.t. indsø, fjord olgn.:

sejle rundt langs kysten (grænsen) af. (man kan
i/cfee^ beskrive en umaadelig stor Kyst, efter-

at have i Baaden omseilet et Par enkelte
Bugter ved Kysten. Molb.F.245. Banen
(ved en kapsejlads) var afmærket som en

30 Trekantbane, der omsejledes i Solens
Retning. NatTid.^y8l928.M.3.sp.l. 2) [2.i]

sejle uden om, (hen) forbi, at omseile en
Fynt. SøLex.(1808). Skiær, der maae om-
seiles, og Bierge, der ikke kunne over-
stiges, men maae drages omkring. Oehl.

Er.I.vi. Skibet omsejlede Nordkap. Ponf.
HK.187. billedl.: Scott har (ikke) helt for-

maaet at omsejle den romantiske Epopés
værste Skær: Balletten. Pranges. 7.5 70. 3)

40 [3, 12.2] (sj.) sejle rundt, hid og did (in-

den for et omraade). Fflug.DP.163. efter at

have deri (0: i Hudsonstrædet) omsejglet,
og snart ankret et snart andensteds . . har
(kaptajnen) resolveret . . at overvintre.P Tid.
1723.410. -sejler, en. [-isai'lar] til om-
sejle 1 : se Jord-, Verdensomsejler. -sen-
de, V. [12.2] [-isæn'a] v6s.-else (VSO. MO.).
(især O j sende (rundt) til forsk, steder inden

for et vist omraade (fordele ell. rundsende).
50 ligger 3 af samme Brød udi Broe Kierke

til en Amindelse om dette Mirakel (o: at

de var blevet forvandlede til sten)^ og de
andre omsændte andre Stæder til Forva-
ring. Porre6v«.T^.i56. omsende en CoUect.
VSO. (han lod) sin Kone agere syg og om-
sendte i største Hast Breve, der paa Grund
af denne Sygdom opsatte Middagen. Gold-

schm.VII.244. Befalinger, der indløbe efter

. . Bataillonsbefalingens Udgivelse . . om-
60 sendes ved Løbesedler. Tjenesteregl.123. CP

-siddende, i)ar<.a<y.[- 1 sed'ana] især brugt

substantivisk: S. gav sig . . til at gjø saa

godt, at flere af de Omsiddende . . gav
sig til at vende . . Hovederne. CMøll.PF.
50. -side, en. (sj.) omkreds (af en figur).

Skomagb.36. -sider, adv. [(om'si-9ar, sjæld-
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nere-'si-aar]ft -sidder. Ærehoe.172. Høysg.S.

83.186. Blich.(1920).XIII.142). (ænyd.glda.

omsi(dh)er, -sidhe, -sidhen, æda. umsithær
(Fragm.42), sv. omsider (fsv. um sidher,

sidh, sidhaj, oldn. um sidir, sid; af IV. om
9.4 og et m. sid, siden, sidst, silde besl. ord;

se Brøndum-Nielsen.GG.II.364; i rigsspr.nu

især CP) 1) efter en vis, forholdsvis lang tids

forløb (ofte m. bibet.: (om end) senere end
ønsket ell. ventet, ell. : efter (lang) taalmodig

venten; jf.: Det Ord: „omsider", som fore-

kommer i alle vore CoUecter, er det
meest episk-skjebnesvangre og meest ly-

risk -utaalmodige, det sande christelige

Løsen. Kierk.P.lI.207); nogen tid, tem-
melig længe efter; langt om længe;
endelig (4.2). jeg har høiligen glædet mig
i Herren, at I nu omsider have oplivet
Eders Omhu for mig. Phil.4.10. Disse tven-
de laae lenge først og saae paa hinanden.
Omsider begynte den Syge at spørge den
anden ad, hvorfor hånd var didkommen.
Holb.Jep.II.3. Den, som gaaer langsom
frem, kommer omsider til Maalet. sa.MTfer.

432. Efterat Odin havde i det mindste
været omtrent tyve Aar her i Norden,
døde han omsider i Svei'nge.Suhm.IIist.
1.44. den gærende Masse (kan) først om-
sider . . klsLTes.Mynst.BlS.1.315. *Begav det
sig nu omtider,

|
Fra Wittenberg der op-

steeg
I
Hiint Lys, for hvilket omsider | Det

romerske Mørke bortveeg. Blich.(1920).
XIV.154. Her førte han et Par Aar et

lystigt og tøilesløst Liv og ødelagde om-
sider i dette farlige Klima ganske sit

Helbred. Kofoed-Hansen.DL.124. *De stør-

ste Skibe . .
I
strander engang omsider.

Drachm.STL.151.
|| (jf. lang 4.2; nu næppe

i rigsspr.) i forb. langt omsider olgn.,

langt om længe. Viin vidste de ey af at

sige førend langt omsider. LTid.1743.195.
han kom endelig længe omsider. Feilb.

2) (1. br.) om hvad der sker ell. siges som af-
slutning, som det sidste af en (længere) række
begivenheder, udsagn olgn.: sluttelig; til

sidst; endelig (4.i). For de faldne Hus-
karle skulde der intet bødes og heller
intet for Hunrauds Mænd; thi de skulde
gaae lige op imod hverandre; omsider
skulde Rafns Saar gaae lige op med det,
som Ljotr havde faaet. IIauch.V.213. Først
kom Sørgeparrene, saa de Indbudne, og
omsider de Frivillige. FS'O. MO.(„bedre:
tilsidst"). -sig^e, v. [-|Si-'(q)a] vbs. -else
(Høysg.S.Aa2v), jf. Omsagn. (ænyd. d. s.

(bet. 1)) 1) [6.3] (jf Omsagn; 7iu næppe br.)

fremsætte en udtalelse om; omtale. Prædi-
catio (Omsigelse) er den Gjerning, at man
siger noget om en Ting. IIøysg.S.Aa2v.

\\

part. omsagt(e) brugt som adj'.: omtalt(e);
(om)nævnt(e). en Disputation . . hvilken
een . . har oversat paa Fransk, og givet
omsagte Titul. LTid.1725.479. 2) [14.2] (sj.)

sige noget paa en anden, en ny maade. Det
er et gammelt, hundrede Gange gientaget
Sagn — men Grund-Sandheder kunne jo

ei omsiges. Molb. Tale. (1837). 13. || spec:
tilbagekalde, ophæve en (tidligere) udtalelse.

vAph.(1759). Det er aldrig saa snart sagt,

at det jo er omsagt. 750. CP -sig-gri-
ben, en. [1.4] vbs. til gribe om sig (se

gribe l.e). Østrig og Rusland var mis-
fornøjede med Frankrigs Omsiggriben.
Fridericia.NII.I.160. især om ting: Linden
fortrænges ikke alene ved Rydning, men

10 ogsaa ved Bøgeskovens Omsiggriben.
CVaupeU.S.49. rigelig Adgang til frisk

Luft og Vand hæmmede Smitstoffets Om-
siggrihen.VortHj.IIl.8. C3 -sig^-griben-
de, part. adj. [1.4] (jf. omgribende u. om-
gribe S) part. (adj.) til gribe om sig (se

gribe l.e). (paa skuepladsen) rørte sig en
sympathetisk, omsiggribende Aand eller

Stemning — vi kalde den romantisk —

,

som han forlængst var voxet fra. Gold-
20 schm.VIII.419. en omsiggribende Pro-

duktionsindskrænkning. Fol.y1^1920. 9.sp.4.

-sigt, en. („nyt Ord.*" MO.; laant i 19.

aarh. fra ty. umsicht, jf. sv. omsikt; egl.

vbs. til omse (1); jf. omsigtig samt I. Om-
skue, Omsyn) egl. om spejden, skuen om til

forsk, sider (omseen); jf. MO. samt: Paa
Banken (satte vi) os lidt ned, for at nyde
Omsigten (o: udsigten). Blich.(1920).XXX.
67.

II
især overf., om en til flere ell. alle

30 sider henvendt opmærksomhed; omskuende
indsigt, den Fremstilling, som indrømmer
den friere Omsigt i Erkendelsens hele
Kres noget Spillerum. PMøll.II.430. vor
Lærer i Dansk . . havde ikke altid saa
megen Omsigt i den danske Litteratur,

som behøvedes for at holde os Stangen.
NAbrahams.Meddelelser.(1876).32. TroelsL.

XIII.57. nu næsten kun i al alm., uden
nærmere bestemmelse af omraadet, om (evne

40 til) omskuende opmærksomhed, forsigtighed,

klog omtanke olgn., som viser sig i forelig-

gende (især almen -menneskelige) forhold,

(især i forb. m. præp. m e d). enhver Væl-
ger (bør) anstille sit Valg med den stør-

ste Omsigt og Upartiskhed. DCT^esfen/'^.F.

222. Det er erkjendt, med hvilken Kyn-
dighed og Omsigt denne Opgave er løst.

HNClaus.Arv. 9. At „Julestuen" atter kom
frem (paa teatret), tydede . . ikke paa no-

50 gen stor Omsigt hos Bestyrelsen. Oversk.

DS.Y11.119. nærme sig (sandheden) med
den yderste Agtpaagivenhed og Omsigt
til alle Sider, hvis man ikke vil gribe
ved Siden af den. Brandes. VII.6. den Om-
sigt og Raadsnarhed hvormed han fjer-

nede alle de utallige Hindringer og Van-
skeligheder Rejsen irembQd.JPJac.1.229.
-rigtig, adj. [-jSegrZi] {ænyd. omsigt(l)ig;

fra mnt. ummesichtich, hty. umsichtlich,
60 /ioZZ. omzichtig; „I ældre Skrifter.« F/SO.;

endnu ikke i MO.; i 19. aarh. genopt. efter

ty. ell. dannet som hjemlig aft. af Omsigt; jf.
omsynlig; O, nu l.br.) omskuende (og for-

sigtig); som viser (optræder med) ell. vidner

om omsigt; omsigtsfuld. Den Sands for det
Rigtige, som en omsigtig Opfatning af

XV. Rentrykt "/a 193^ 38
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Livet saa virksomt uååsLuner. ØrstJX.OS.
Havde man Brug for en Hest, tog man
den, naar man traf paa en . . hvorfor og-
saa flere Batailloner, der havde en eller

anden omsigtig Regnskabsfører, Bøsse-
mager eller Bagagefører først da bleve
forsynede med Vogne og Heste.N.S.En ung
SoldatsErindringer.(1850).20. Hvad blev der
nu af de omsigtige Rustninger mod Provi-
soriet, de mange Aars Forberedelser, ^ø-
rup.III.366. Han var . . en dygtig, omsigtig
Forretningsmand. EJuelHans. Sex Noveller.
(1885).29. Øvelsesmaterialet (var) ordnet
(af professoren) med overlegen Klarhed og
omsigtig Aarvaagenhed. JPJacohs. (Tilsk.

1908.219). G) -sigts-fuld, adj. {<M0.;
.7/. indsigtsfuld, omsorgsfuld satw^omseende
(u. omse 1), omsigtig) som er i besiddelse

af ell. er udtryk for omsigt. HjælpeO.615.
Schand.AE.267. (dette) Hensyn . . burde
forbyde en tænkende og omsigtsfuld Po-
lak at stille sig paa de polske Socialisters

^iåe.Brandes.A..68. Bernhardt havde væ-
ret saa omsigtsfuld ikke at knytte sin

Agitation for Sagen specielt til Pers Vlsi-

ner.Font.LP.VI.lOl. Hvorledes værger
Hvepsemoderen sit Afkom . . ? Her støder
vi atter paa et af disse mærkelige om-
sigtsfulde Træk, som saa ofte vækker
Forbavselse. Frem.DN. 655. jf. omsorgs-
fuld: (aalekvabben er meget) omsigtsfuld
for Yngelen, smst.113. 03 -sig-ædende,
part. adj. [1.4] (jf. omædende (u. omæde 2)
samt omsiggribende; 1. br.) uegl., m. h. t.

betændelse olgn.: omsigædende Saar. iaw(i&
O.IV.306. -sinde, v. [14.2] [-,sen'a] vbs.

-else. (især hos sprogrensere ell. dial.) faa
til at fatte et andet sind, ændre mening, be-

slutning, (han) fik ham omsindet. jff/>a^Z.

(HøjskBl.1885.470). Han ventede, at On-
kelen skulde søge at omsinde ham.
AGnudtzm.DB.32. || næsten kun i pass. ell.

refl. ell. som vbs., som udtr. for at fatte et

andet sind, en anden mening ell. beslutning,

at skifte sind, stemning, mening. *Nyde kan
ej viBørnekaar (o: hos gud), | Uden der-
til at omsindes. Grundtv.SS.III.379. Imor-

fen tidlig skal jeg snakke med Fa'er .

.

anskee han bliver omsindet. Blich.(1920).
XXIX.90. 8mst.XV.98. I et bevæget Øje-
blik kan man faa hende til at sige ja til,

hvad det skal være, men naar hun saa
faar sig betænkt, bliver hun let omsindet.
Thyreg. GamleDage.(1891).175. Jomfruen
har endelig faaet omsindet sig. ZakNiels.
Maagen.42. Blichers Omsindelse med Hen-
syn til at vige Embedet. Aakj.StStB.III.
324. Der begyndte i (1890'erne) at gøre
sig en aandelig Omsindelse gjældende i

J)sinmsiTk.Jørg.Liv.II.28. MDL. E8p.459.
Feilb. Bietz.568(skaansk). OrdbS.(Sjæll.,
Fyn,Falster oft.). f -sing^le, v. {ænyd.d.s.;
<y. umzingeln ; j/. indsingle) bevæge sig i

ell. danne en kreds om; omringe; omgive;
omkredse. *Skingrer I Sorøe omzinglende
Skoye.Wadsk.133. *Graad, Hylen, Angest-

Raab omcingler Folk paa Gaden. PraRS
T.I.4. Vi omsinglede hele Huset. 7<S0.
(„almindeligt i Jylland**). Tusinder over
Tusinder af . . Fugle omsingle os. Born.
MineHændelser.(1834). 104. -skaale, v.

[14.1] [-isgå'la] (jf. ty. umschalen; sj.) (ved
vejning) ombytte vægtskaalene(8 indhold);
som vbs. Omskaaling. Hinnerup.Juv.198.
-skaaren, part. a/" omskære, -skabe, v.

10 [14] [-,sga'b9] -te ell. (sj.) -ede (Holb.Jean.
1.5. Suhm. Hist. 1.60). vbs. -else (Holb.Me-
tam.l. VSO. JLange.MF.206. DFV.Indl.
70) ell. -ning (s. d.). {ænyd. d. s.; især CO)

give en anden, en ny form ell. skikkelse; om-
danne (helt); skabe om. \) i al alm., især
som et stærkere udtryk end omdanne. Maa
en ærlig Far icke græde, der seer sin

Søn saaledes omskabet til en Fantast,
Gøgler, Nar. Holb.Jean.1.5. man har villet

20 danne og omskabe Dansken efter andre
Regelrætte TungemaaX.Høysg.lPr.14. i een
eneste Menneskealder blev Ørkenen (o:

en øde egn i Tyskland) omskabt til en
Have. Bagges.L.lI.316. *Velsignelsen stige
fra Drottens Kapel 1

|
Omskabe til Glæde

for Kongen al Sorg. Grundtv.PS.V.454.
han (maa) ikke omdanne, men omskabe
den Lærende, førend han begynder at

lære \iam.Kierk.lY.184. || m. h. t. forklæd-

3p ning. Naar jeg (o: en pige) først er ble-

ven omskabt til Dreng, saa kan jeg frit

gaae og see paa de Fremmede. Heib.Poet.
VII.169. Gylb.(1849).IX.203. jf Feilb. 2)
omdanne paa overnaturlig maade. || om gud.
•Verden han (o: Kristus ved sin genkomst)
med Ære

I
Omskaber let og snart. iSa^m

Hus.570.1. Der er aldeles Intet (om), at

Mennesket skulde være bleven omskabt
efter Syndefaldet. jØrslJJ. 59. || if. over-

40 troen om (overnaturlig) omdannelse (for-
vandling) til et væsen ell. en ting af en
anden art, især fra menneske til dyr. (ofte

m. præp. til^. Gid jeg i dette Øjeblik maa
blive omskabt til en Varulv, om jeg farer
med Løgn.Holb.Masc.III.4. *Derpaa den
Gud hugprude

|
Omskabte sig til Svend.

Oehl.NG.lOO. Stifmoderen omskaber Dat-
teren, først til en Sax, saa til et Sværd,
endelig til en Yaruly. SvGrundtv.(DgF.II.

50 156). Skattegraveren.1885.L200. GI -skab-
ning;, en. [-isga-'bneri] flt.-er. (l.br.) l)som
vbs.; til omskabe 1: Rahb.Tilsk.1798.634.
Her gives . . ingen Omskabning, ingen
Forandring af det indvortes Væsen. Molb.
Indl.61. en gennemgribende Omskabning
af hele Skikkelsens Bevægelse. Jiaw^e.#
F.209. jf. omskabe 2: (vi) blive, som ved
en Omskabning paa engang af Børn til

Mennisker. Ew.(1914).IV.316. 2) konkr.,om
60 et omskabt væsen, paatagen skikkelse. Bet er

en Varulv, eller en anden Omskabning.
FGuldb.Yennen paaReisen. (1814). 89. Nis-

sen . . drillede Folk i alle Haande Om-
skabninger, snart som en Hest . . snart
som en deilig 'PTmåsesse.lng.EM.1.146.
-skanse, v. [-|Sgan'sa] -ede ell. (sj.) -te
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(JMEertz.Isr.194). vbs. -ning (s. d.). {ænyd.

d.s., ty. umschanzen; CP, især poet, nu sj.)

omgive (ligesom) med skanser (til værn).

Staden skal omskandses og belegges fra

LsinåsideTne.Vogeliu8.Lovt.42. en stor Deel
af Landets Folk (var) flygtede hen paa
et moradsigt Sted, hvor de havde om-
skandset sig med Yogne. Mall.SgH.37.
Jeg . . omskandsede hende med en Sand-
vold, for at beskierme hende mod Ilden.

OehlØen.(1824).III.243. 'Der havde Huse
han bygget, omskandset sin Stad med en
^mgmmxv.Wilst.Od.YI.v.O. || m. videre anv.:

anbringe ell. danne (udgøre) en (værnende)
kreds om; omgive (som værn). *0 du Her-
lighedens Glans,

I

Vær i Nat hos mig til

Stede,
I
Og med Engle mig omskans!

SalmEj.68.3. *Gud, og Guds almægtig
Haand, |

Sit Danmark vil omskandse.
Reenh.1.223. *Et speilklart lidet Vand . .

|

See, hvor det sig med brede Træer om-
skandser.CJ'nm.Ci^a^&.ijB.JJ8i;.*Skjøndt
Pigerne omskandsed

| Saa kjækt den væne
Brud,

I
De Koner hende dandsed

|
Af

Pigelauget \iLå.Winth.ND.152. overf.: (han)
kan omskandse sine Betænkninger med
tilstrækkelige Grunde. Spectator.454. CP

-^(kaiisniiig:, en. [-|Sgan'sneix] flt. -er.

(nu sj.) vbs. til omskanse. vAph.(1759).
VSO. MO.

II
konkr., om omgivende skanse

(forskansning), (herren) boer ikke ved mit
Riges Grændse . . som en Omskandsning
rundt om.Kierk.V1.337. -skedende, j?ari.

«^i- [-|Sge'9ana] (bot.) om blad: som har
bladfoden uddannet som en (blad)skede, der
omslutter stængelen rørformet. Schand.RP.
503. Warm.Bot.700. -skibe, v. [-isgi-'ba]

vbs. -ning (S&B.). {ty. umschiffen) 1) (nu
næppe br.) omsejle. \\ d. s. s. omsejle 1. *En
vil den hele Jord omskibe

|
Blot for en

Lyd af Rygtets Mund. Hauch. SD. II. 6.

Kierk.P.II.141. MO. billedl: Socrates ud-
vikler, hvorledes han har omskibet hele
Intelligentsens Rige, og fundet det Hele
begrændset af et Okeanos af illusorisk
Viden. Kierk.XIII.133.

\\
[2.i] d. s. s. om-

sejle 2. „Her ender Kirkestaten," sagde
Kapitainens Søn^ da vi havde omskibet
Forbjerget. Hauch.MfU.80. FrHelweg.Jyd-
skeMinder.(1855).54. MO. 2) [14.i] (især ^
ell. T^ overføre (varer ell. passagerer) fra et

skib til et andet. Passagerer og Gods bleve
omskibede i en stor . . Baad. HCAnd.lX.
134. N.S.En ungSoldatsErindringer.(1850).
63. S&B. L -skifte, et. {oldn. umskipti;
l.br. i rigsspr.) vbs. til H.om skifte (især i bet.

1): omskiftelse; skifte; forandring. Det kan
blive bedre ved et nyt Omskifte. MO. Her
faae vi Omskifte af Heste. smsf. HjælpeO.
S&B. det gaar til omskifte (o: folk skiftes

til at udføre et arbejde). Feilb.

II. omskifte, v. ['cnmisgif^a] Høysg.A
G.30.123. -ede. vbs. -else (s. d.), -ning (s. d.),

jf. I. Omskifte, (ænyd., glda. d. s.; jf. IL om-
bytte, omveksle; nu især hibl., højtid., ar-
kais.)

1) til IV. om 14.1. 1.1) (jf. forandre 2)
lade noget træde i stedet for noget andet,

indtage dets plads olgn.; ombytte; skifte
(om); i pass.: veksle (jf. bet. 1.2j. renser
Eder og omskifter Eders Klæder (1931:
skift Klæder^. lMo8.35.2. den venstre
Haand (holdes) foran, og Plejlen bringes
ret om; siden omskiftes Hænderne, og
Plejlen drives aved om. JPPrahl.AC. 80.

10 *Aar omskiftes, Tider rinde. Grundtv.SS.
I11.25.

II
m. overgang til bet. 2.1. Articulus,

Nomen, Pronomen o^ Verbum . . ere for-

ånderlige, og omskifter deres Endelse
eller Ende-stavelser efter talens forånder-
lige meninger og ssLmmenhæng. Høysg.A
G.30. Meget er skeet efter den Tid, Meget
omskiftet og iorandTet.HCAnd.VII. 91.

\

talem. kan og en mor ell. morian omskifte
sin hud og en parder sine pletter, se IL

20 Mor 1, Morian 1. || i forb. m. præp. med
ell. (sj.) for ell. ved. tredive Skjorter . .

til at omskifte med (1931 afvig.). Dom.l4.
13. *Jeg Pindum gierne for et Kiøben-
havn oms\\fteT.KomGrønneg.I.32. (han)
omskiftede de hedenske Vildfarelser med
Christi sande Lære. Hauch. V.323. Elemen-
terne blive omskiftede ved (Chr.VI: for-

vexlede medj hverandre. 7isd.l9.i 7. En
ældre Premierlieutenant, der lige havde

30 omskiftet sin Garnison i Altona med den-
ne lille sjællandske By. Schand.TF. 1. 20.

JakKnu.CD.39.
||

(højtid.) i udtr. for at dø.

(han) har omskiftet Livets uroelige Slum
med Dødens roelige Søvn. Rahb.Tilsk.1791.

268. *Den gamle Pave
|

. . har omskiftet
|

Det Timelige med det Evige. Oehl.AV.34,
VSO. MO. Schand.TF.II.8. omskifte ti-

den med evigheden, se Evighed 2. jl

(sj.) flytte noget (til et andet sted), hånd
40 omskiftede hende (1871: lod hende flytte

j

. . til den gode sted, i qvindernes huus.
Esth.2.9(Chr.VI). jf. Omskiftning 1: Ved
en Intervals Omskiften forstaaer man at

forsætte een af tvende Toner en Oktav
højere eller lavere, hvorved Intervallens

Natur ioT'dndres.MusikL.(1801).179. 1.2)

intr.: veksle; skifte; afløse hinanden.
Vinter og Sommer omskifte med hver-
andre. 7/SO. Skildvagterne omskifte hver-

50 anden Time. smst. MO. Nordlandet . . med
det stadige Mørke og det uafbrudte Lys
i brat Omskiften. Brandes.III.32 7.

2) til IV. om 14.2. 2.1) give noget (helt)

andre egenskaber, en (helt) anden beskaffen-

hed; forandre (især: pludselig og i væ-
sentlig grad, totalt); i pass.: skifte (jf. bet.

2.2^. qvindernes deylighed omskiftedes
(1871: falmede). lMakk.l.27(Chr.VI). Ti-
den omskifter Moden, men ikke Sindet.

60 FPont.Atlas.il.168. *Paa Jorden ei lever
saa salig en Sjæl,

|
Jo Lykken kan om-

skiftes fra Morgen til Kvæld. Ing.RSE.
VII.249. Ondskab omskiftede den Vises
YoTsiand.Kierk.V1.305. S&B. refl.: Jeg
omskifter mig jo gandske for at være vel

lidt af h&m. Kom Grønneg.1.44. || i forb. m.

S8*
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præp. til. alle Ansigter ere omskiftede
tilBleghed (1931: blegne;. Jer.30.6. Menni-
skene hos Ovidium bliver omskiftede til

Dyr og Træer. Overs, afHolh Levned. 191.
*hurtig kan Glæden omskiftes til Sorg.
Grundtv.Bjow.212. Templet omskiftedes
til et . . Torturkammer, i^/zc/i.fiP^0;.7JJJ.
179. refl.: derfor omskiftede han sig (Chr.
VI: omvendtes handj til deres Modstan-
der (1931: saa blev han deres Fjende^.ÆJs.
€3.10. 2.2) forandre sig (pludselig, i væsent-

lig grad, Malt); skift e.vAph.(1759). *Ver-
den omskifter— Han (o:gud) bliver forsand 1

Boye.AD.1.63. *Selsomt
|
Omskifter Tiden;

Meget er der skeet
|
I disse fem og tyve

ABX.Hauch.SK.66. Fader i Himlene I Din
Naade og Barmhjertighed omskifter ikke
i Tidernes Vexlen. Kierk.X.275.
om-skiftelig, adj. [(om'sgifcZali] {ænyd.

c/Ida. d. s., oldn. umskiptiligr; til II. om-
skifte) 1) (især fagl.) som kan (om)skiftes.

MO. jf. PEMuim37. jf. Omstillingsgear:
Herrecykle (med) omskifteligt tredobbelt
Gear. PolitiE.KosterU.^V%1922.1.sp.2. 2)
(især CP; hvis natur ell. væsen det er at om-
skiftes (forandre sig, især pludselig, paa ind-
gribende maade, totalt); som let ell. ofte om-
skiftes (forandrer sig); foranderlig {2); veks-

lende; ustadig; ubestandig. *Ubestandighed,
]

Omskiftelige Tanker, | Vi Mennesker regie-
res Yed.Beenb.I.119. *Hvor Skjebnen er om-
skiftelig I FAHeib.Sk.IIL410. Hvor dog Alt
er omskifteligt . . selv denne Aftens for-

underlige Glands vil snart forsvinde. Ing.
KE.IL242. disse Folks Sind var alt andet
end omskifteligt. i)racAm.PF.5. det dan-
ske Sommervejr er . . omskifteligere end
en lunefuld KYmåe.Dannebrog.V6l907.2.
sp.l. O -skiftelig-hed, en. {ænyd. d. s.)

den egenskab at være omskiftelig (især til

bet. 2). Moth.S296. VSO. MO. et Digt, som
udtrykker den stadige Omskiftelighed i

Naturen og i Menneskets Indre som Li-
vets Lov. Brandes. Goe. 1. 262. hans Om-
skiftelighed og Holdningsløshed. Jørg.Liv.
1.153. -skiftelise, en. ['cnmisgif^Zalsa, ogs.

(især relig.) cnm'sqifiialsa] /tt. -r. {ænyd.
glda. d. s.; jf. I. Omskifte, Omskiftning)
vbs. til II. omskifte. 1) (nu 1. br.) til II. om-
skifte 1: ombytning; skifte. Soelhververs
forandringer, og tiders omskiftelser (1871:
Omskiftninger^, aars cirkel, og stierners
skik. Visd.7.19(Chr.VI). Felt-HerrernesOm-
skiftelse. HoZft.jffero^Z. i 0. det sædvanlige
Arbejdes Omskiftelse med det usædvan-
lige. X Tid. 1757. 55i. Tanker ved Aarets
Omskiftelse (o : nytaar).HCAnd. V1I.35. 2)
(CP ell. relig.) til li. omskifte 2: (pludselig,
total) forandring; især (jf. Lykkeomskif-
telse; m. h. t livsforhold, skæbne. *Hos (gud)
ei er

|
Omskiftelser,

|
Og ei Forandrings

Skygge. Kingo.278 (jf.ndf. sp.600^^ samt:
Lysenes Fader, hos hvilken er ikke For-
andring eller Skygge af Omskiftelse (Chr.
VI: forvendelses skygge; 1907: skiftende
Skygge).Jac.l.l7). eendeel Sommer-Fugle

. . forbleve længere . . Tiid udi deres Om-
skiftelses Tilstand. LTid.l737.4o. han var
ikke sig selv liig i alle Livets Forhold og
Omskiftelser. Molb.DH.II.269. *Nu havde
Sagen faaet

|
En Omskiftelse bTnt.Winih.

VI.178. I vor Tid gaae Omskiftelsens
Storme gjennem Landene. fiC^wc^.ZJi.
252. (slottet) begyndte at gaa i Ruin og
blev endelig efter adskillige Omskiftelser

10 helt nedrevet.BGandrup.fDanmHV C.500).
-skifter, en. flt. -e. (jf. Linie-, Strøm-
skifter; fagl.) især til II. omskifte l.i: red-

skab, hvormed man omskifter noget, især

skifter ledningsforbindelse ved en elektrisk

strøm. Scheller.MarO. HHolst.Elektr.1.93.
AarbRadio.1926.30. -skiftning:, en. flt.

-er. {jf. oldn. umskipting samt 1. Omskifte,
Omskiftelse) vbs. til II. omskifte. 1) (jf.
Omskiftelse 1; især fagl. ell. GJj til II.

20 omskifte 1. Stemmernes Omskiftning. Mu-
sikL.(1801).179. Aarstidernes Omskiftning.
Heib. Intel. 111.248. (man) kan bebreide en
Madmoder hendes hyppige Omskiftning
atTienestefolk.PEMiilU139. MO. Vi8d.7.

19(se u. Omskiftelse 1). Er der Omskift-
ning til Sidebaner, udraabes dette lige-

\edes.DSB.Tjen.L45. om omflytning fra et

sted til et andet: Session og Omskiftning
o: Forfløttelse fra et til andet Kompagni

30 . . staaer under Kommendanten allene.PiV
Skovgaard.B.176.

\\ (jf. II. omskifte 1.is/m<w.;

nu næppe br.) J^ d. s. s. Forveksling 1. Mn-
sikL.(1801).178. 2) (især o; til IL omskifte
2 : d. 8. s. Omskiftelse 2. det Evige, Har-
moniske har ikke Skygge af Omskiftning.
Grundtv.Udv.I.332(jf. ovf. sp. 599^V. denne
Stiftelse (vil) gjennem Tidernes Omskift-
ninger forkynde sine Stifteres Priis. Mynst.
Jonstr.6. der er foregaaet en stor Omskift-

40 ning i hans Hu. Hauch.V.102. Mine Livs-
forhold var . . overvældende i Forskellig-
hed og hurtig Omskiftning. Bøgh. E. 344.
AGnudtzm.Idealister.(1896).245.-»UiUlLe,
V. [12.2] vbs. -ning ( VSO. se ogs. u. bet. 2).

{ænyd. d. s.) 1) (nu sj.) d. s. s. omsende, han
omskikkede Leviter over det heele Land
for at underviise Folket. Holb.JH.I.402.
Disse Taxter omskikkes . . ved offentlige
Tidender . . til andre HKnåelsstæåer.Schytte.

50 1B.IL253. VSO. MO. 2) (jf. omskue 3;

foræld.) sende (en svend) rundt (ell. sende
bud) til mestrene i en bestemt rækkefølge for
at spørge om arbejde, den saakaldte Um-
schauen eller Omskikning, hvorved der
søgtes om Arbejde hos Mesterne fra den
ældste til den yngste. CNyrop.Haandv.8.
smst.225.233. f -skimre, v. (^i/.umschim-
mern) omstraale; omskinne; bestraale; beskin-

ne. *Maanens blege Glands omskimrer mig.
60 Bagges.I V.107. smst.246. De sneedekteBjer-

ge . . omskimre Landskabet med nye Tryl-

lerier. Gierleio.Italien.II. (1807). 45. overf.

:

(den) Glands . . som omskimrer Havets
nærværende Herrer (o: England). Politi-

vennen.1801.2318. CP -skinne, v.[- 1 sgen'a]
{ænyd. d. s.; nu 1. br.) omgive med et skin;
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omdraale. (da Paulus) kom nær til Da-

mascus, omskinnede (1007: omstraalede;

ham hasteligen et Lys fra Himmelen.^;?
G.9.3. *Stjerner og Maane

|
Omskinne os

venlig. Qrundtv.NM.58. *Stig . . forfrisket

(af havet)
\
Op hvor Jer rosenrød Skyen

omskinner. Pa/ik/JI.i.%'. overf.: *Lad Fre-

dens Soel i det Aar, |
Nu omgaaer,

|
Om-

skinne Jordens Bold
|
Med Fred saa

mangefold I iunao. 558. den Glans (som)

i hans Øjne havde omskinnet den frie Pres-

se, som noget låe&\t.Schand.TF.II.389.

-skole, V. [14] [-|Sgo-'l8] (gart.) omplante (i

en planteskole). MøllH. V.215. HavebrL.U.O.
-skove, V. se -skue. -skovle, v. [12, 13.8]

[-isgcnu'la] vbs. -ing(vAph.(17o9). Naturens
V.1920.304). (j/. om-skuffe, -skufle, -spade;

fagl) omkaste med en skovl; ved skovling faa
en masse til at blande sig. VSO. MO. for at

faa Maltlaget . . tørret maa det . . blandes
og omskovles. JohsSteenstr. CJ. 14. Blan-
dingen (af cement og grus) udføres ved
gentagen Omskovling, fra en Bunke til

en SLuden. Haa7idv.299. -skranke, v.

[-\sqvTBi['g9] {ænyd. d. s.; jf. omskrænke;
sj.) omgive, afspærre med skranke(r). Han
lod Kamppladsen omskranke.Y/SO. MO.
•skreven, part. af omskrive, -skrift,
en. flt. -er. 1) (jf. 1. Legende 1; især mønt.,

herald.) til omskrive 1 : en rundt langs ran-

den af en ting (især en mønt, et segl ell.

vaaben) anbragt indskrift. Hamborger-Du-
cater . . hvorpaa Omskriften var med
ga.mleMunke-Bogsta.veT.Slange.Ch7'IV.927.
Det Kongl. Vaaben bliver uforandret, men
i Omskrivten af (nu: paa^ samme, iste-

det for de to Grevskaber nævnes Her-
tugdømmet Oldenborg. Skr.(ME.)^^/iol777.
Over et Vertshuus fandt jeg et særdeles
smagfuldt Skilt . . med Omskrivt: In den
drey koniglichen Frmzenl Bagges.L.II.25.
Ing.EM.III.227. (paa bogbindets forside

findes en) Oval med Relieftryk . . I Ova-
lens Ramme staar en græsk Omskrift. Aar-
bog f. Bogvenner.1922.103. Brøndum-Nielsen.
(BibliotH.U.54). jf.: En tolvaars, tilfulde

udvoxet Pige . . sad her med en tung .

.

Drueklase i Haanden, Ild og Lædskedrik
kunde være Omskriften for dette bacchan-
tiske Bmeåe.HCAnd.IX.273. 2) (l.br.)til

omskrive 4. 2.i) til omskrive 4.i, om hvad
der er omskrevet (fra en) til en anden skrift-

ell. sprogform; omskrivning. VSchmidt.Sy-
riensOldtid.II.(1872).221. ægyptiske Vær-
ker, som vare bevarede i hieratisk Skrift
. . citerede (han) i hieroglyfisk Omskrift.
sa.AfetlangtLivsHistorie.(1925).57. 2.2) til

omskrive 4.2: omskreven optegnelse, afskrift.

De efterladte Haandskrifter (og Afskrifter
og Omskrifter) rummer saa mange Over-
drivelser. PoU/iol926.9.sp.6. -skrige, v.

[6.3] [-|Sgri'(q)8] (jf. udskrige; 1. br.) skrige

(raabe) op om (noget, der vækker mishag);
udtale sig misbilligende ell. nedsættende om
(noget) i højrøstede, stærke ord; part. om-
skregen brugt som adj. den Spænding,

der . . var imod (Baggesen), for det da saa
omskregne Tydskeri. Rahb.E.III.218.
omskrive, v. ['(nm,sgri-'v8] præt. om-

skrev; part. omskrevet, vbs. -else (s. d.),

-ning (s. d.), jf. Omskrilt. {ænyd. d. s.)

1) skrive (noget) (uden) om, langs ran-
den af en ting (figur olgn.).

|| (jf. Om-
skrift 1). midt udi (ordenstegnet) sees Alex-
ander til Hest i en Oval med omskrevne

10 Ord. Pro labore & Patria. Borrebye.TF.78,
S&B.

II
afgrænse ved en (tegnet) linie uden

om noget; ogs. uegl.: afgrænse skarpt, tyde-

ligt; begrænse. Hans Kongerige har væ-
ret . . omskrevet af meget snevre Grænd-
ser. JPaludan.Møen.I.(1822).51. Denne
Sygdom viser sig . . forskjellig fraScirrhus:
ved en mindre omskreven ("a ; cirkumskripA,

begrænset) og mere udbredt Betændelse.
JJPBlich.Chir.L318. Kierk.I.196. Brandes,

20 V.311(se u. Omraade 1). m. subj.-skifte: Den
første af disse Grænsebestemmelser om-
skriver snarere den Verdensdel, hvori det
Tragiske hører hjemme, end dettes egen-
lige OmrsLSide.smstXII.lOO. \\ nu næsten
kun (mods. indskrive 3; j/". omkringskrive;
mat.) : give en figur en saadan beliggenhed i

forhold til en anden, at denne er indskreven

i hin. vAph.(1759). S&B. især part. om-
skreven brugt som adj.: Sal.XIII.886,

30 Qeom.41.

2) GJ til IV. om 6.3: omtale, (om)næv-
ne skriftligt, at opkaage hvad som lOQ
gange tilforn er talet og omskrevet. Solb.

MTkr.21. Politievennen.1798199.312. 3-400

Bladmænd med deres Damer vil i disse

Dage være samlede i Aalborg, og Byen
vil da blive mere omskrevet end nogen-
sinde iør. Pol.y81913.1. II

især (jf. forom-
skrevet; i stivere spr.) part. omskreven

40 anv. som adj. (i best. f. , m. ell. uden art.)f

spec. m. bet.: omtalt i det foregaaende ell.

i en tidligere skrivelse. Jeg bekiender .

.

at omskrevne Dronning kand have Sted
blandt Heroiske 'Dsimer.Eolb.Ep.V.59. MR.
1806.667. Kierk.XIIl.136. Pol.^''lzl904.1,

sp.6.

3) (sj.) til IV. om 12.2: skrive (og sende)
rundt (her og der). *Formanings -Breve
. . han hid og did omskriver. ChrFlensb.

50 DM.I.144.
4) til IV. om 14 (jf. Omskrift 2). 4.1) (til

IV.om 14.i(-2) ; m. overgang til bet. 4:.2) over-

føre (omsætte) til en anden (skrift-,
sprog-, kunst-, udtryks)form (med (væ-
sentlig) samme betydning ell. værdi, men
med et andet stil-, sprogpræg); gengive^
udtrykke i en anden form, med andre
ord, især paa en tydeligere, vidtløf-
tigere, mindre oprindelig ell. direkte

60 maa de; spec. om fri gengivelse (mods.:
bunden, ordret oversættelse), omdigtning olgn.

(parafrase, perifrase). vAph.(1759). Naar
vi vilde, ikke oversætte, men omskrive
Ordet, da er der intet Udtryk, som kom-
mer Meningen nærmere. NordBrun.(MO.),
Det lader sig ikke give ordret; men maa
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omskrives. F-SO. efter Sædvane søgte hun
en dæmpet, omskrivende, mildnende Form
for sin Udtalelse. Schand.VV.284. Chateau-
briands „Martyrer" . . behersker Samtiden
saa stærkt, at de yngre Digtere endog
sætter en Ære i at omskrive hele Sider
af den pa.a. Yers. Brandes. V.197. Sokrates,

hvis Mening, omskrevet paa Kælderdansk,
var den, at hans eneste Klogskab bestod

til omskrive 4.i; ogs. om den form, det ud-
tryk, hvortil noget omskrives. Claussøns Over-
sættelse (af Snorre) er meere Omskriv-
ning end Oversættelse.Wand.Mindesm.lTS.
„Ah I hvorfor er det (o: at drikke koldt

vand) ikke Synd?** sagde en Italiener . .

Det var en god Omskrivning paa eet af

hans Forfædres Ordsprog: „Vi hige efter
detForbuåne.**Blich.(1920).XVII.?6. i den

i, at han selv var klar over, hvor dum loForm, hvori (hovedpersonen) her præsen-
han i Virkeligheden var. Bergstedt.(Pol.^^li

1927. 7. sp. 6). omskrive (en) Forsikring,
Police. ForsikrO. t-Runen (kan) snart om-
skrives med t, snart med å.SaUXXIII.
694.

II
m. tings- subj.: være en (omskreven)

dækkende gengivelse af; gengive; svare til.

det russiske G., omskrivervesteuropæiskH.
Roos.HK.56. Skønt Ordene: Realist, Lærd,
Klassicist giver Hovedindtrykket af Man

teres min Læser, uden Tildigtning og uden
Omskrivning, er jeg idetmindste nogen-
lunde sikker paa at have givet ham selv.

Drachm.LK.143. (gram.:) Conjugation ved
Omskrivning. SBloch.Sprogl.197. Mikkels.

Ordf.386. jf.: For at forstaas af saa ung-
dommelige Læsere (maatte HCAnd.) er-

statte enhver Omskrivning (o: indirekte

tale) med ligefrem Tale. Brandes. 11.101.
tegnas Kunstnerpersonlighed, er det dog 20 (æstet.:) Omskrivning (Perifrasis) . . an-
langtfra, at de omskriver den helt. Kunst-
musA.1926.90.\\ (gram.:) (genitiv) ksm. ofte

omskrives med en Præposition, saasom:
vingerne paa iuglen. Høg8g.AGr.l55. Den
omskrevne Genitivus. sa. S.200. JBaden.
Gram.175. nu især i forb. omskreven
lideform (lideart, passiv), om udtryk m.
blive og perf. part. (mods. enkelt lideart

osv.). Mikkels.Sprogl.200.858. sa.SproglS.

skueliggør en Forestilling . . ved at næv-
ne dens . . Egenskaber, Forhold, Virk-
ninger o. S.V., f. Eks. Den Evige (o: Gud).
BTDahl. Da. Stillære. (1889). 44. om trans-

skription (translitteration): Omskrivning fra

eet Alfabet eller Tegnsystem til et an-
det . . f. Eks. . . Omskrivning fra Græsk
med latmske Bogstaver. SaZ.^XZIJI. 694.
Omskrivning af et Musikstykke for andre

105. jf.: Det omskrevne Passive Præsens 30 Instrumenter (ell.) for en anden Besæt-
'

"'"
ning end den oprindelige. sms<.6P5. omog Imperfectum. SBloch.Sprogl.206.

\\
(især

T ell. regn.) omregne (1). I alle paa dansk
Courant lydende private Forskrivelser . .

omskrives Rigsdal, til Rigsbankdal. Sølv-
Yæråie. Forordn.^/il813.§23. omskrive en
(almindelig) brøk til decimalbrøk, en deci-
malbrøk til almindelig brøk, et blandet
tal til (decimal)brøk olgn. RegnebMell.I.51.

4.2) CP til IV. om 14.2: forandre, rette, for-

omregning: Tabel over skyldige Capita-
lers Omskrivning fra Dansk Courant til

Rigsbankpenge. Forordn.^Iil813.TabelA. 2)
(især GJ; til omskrive 4.2. Moth.S362. i

stæden for at sende dette Latinske Bref
tilbage til Omskrifning, kunde Rigs-Hof-
Raaden . . med Pennen tilsætte tvende
BogstsLtver.Slange.ChrIV.1015. VSO. MO.

bedre noget ved at skrive det (af) en gang 40 SétB. f -skrænke, v. {fra ty. umschrån
til; skrive om. omskrive et Brev.vAph.
(1759). Paa dette Sørgespil, som jeg i det
mindste to Gange omskrev fra Ende til

anden, arbeidede jeg tree fulde Asir.Rahb.
E.I.269. FalM.V.214. det at gennemskrive
og omskrive en Bog til den virkelig duer,
synes noget helt ukendt for de fleste mo-
derne Forfattere.^eWricZ.^VsiPO^.^/'^.^.s;?.!.

Om-skrivelsie, en. [-jsgri-'volsa] (nu

ken; jf. omskranke 9g indskrænke) omgive
med skranke(r); afgrænse; begrænse; ind-
skrænke, da den største og fornemmeste
Deel af Handelen skeer ved Vexel-Breve,
saa kand og saa deres Brug ey omskræn-
kes med noget vist Lands GrænåseT.LTid.
1743.222. vAph.(1764).

\\
par^. om skræn-

ket brugt somadj.: indskrænket; begrænset.
en omskrænket Magt. Holb. Heltind. 1. 14.

l.br.) vbs.til omskrive, især til bet. 4:.i: om- 50 (han) undersøger . . hvilke Riger i Eu-
skrivning (ogs. om det saaledes fremkomne
(omskrevne) udtryk). Omskrivelser (afgeni-
tiver) med Præposition. Eøysg.S.200. sam-
mensatte Substantiver . . ere en stor For-
deel . . ved hvis Hielp man kan undgaae
Omskrivelser med Præpositioner. JBaden.
Gram.82. Kierk.VII.93. de engelsk-ameri-
kanske Gengivelser (afH. C.Andersens even-
tyr) er baade i Ordvalg, i deres Omskri-

ropa ere Arvelige og U-omskrænckede,
hvilke der ere vel Arvelige, men dog om-
skrænkede, og sidst, hvflke der ere Val-
Rigei. LTid.1739.526. vores saa omskræn-
kede Fornuft (er ikke) i Stand til . . at

paaskiønne . . det høyeste Væsens Fuld-
kommenheder. smsf.jZ 744. 659. I. -skue,
et. (jf. Om-sigt, -syn; sj.) vbs. til II. om-
skue (1). det bliver mig muligt, ved Hjelp

velser og Udeladelser ofte . . misvisende. 60 af nogle Optegnelser . . og ved eget igjen-
Beumert.LT.II.170. -skriver, en. [-|Sgri-'-

var] spec. (jarg.) til omskrive 4.i: laane-
seddel, som er fornyet med omvurdering af
pantet. DagNyh.^Vel924.4.sp.3. -skriT-
ning, en. [-isgri-'vneii] (jf. -skrift, -skri-

velsej vbs. til omskrive; især i flg. bet.: I)

taget Omskue i Høien, at give en nøiag-
tig Beskrivelse dersit. JPaludan.Møen.I.
(1822).58. II. -skue, v. [-isgu-'a] ('f -skove.

Cit.l778.(CNyrop.Haandv.l06)).vbs.(nuikke
i alm. spr.) -else (se u. bet.l), -ning (se u. bet.

S), jf. I. Omskue. (ænyd. d. s. (i bet. 3: CNy-
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rop.Haandv.9); jf.ty. umschauen, mnt.um-
meschowen (se bet. 3j samt omse) 1) CO

fifcwfi, se sig spejdende om. vAph.(1764). For-

gieves omskuede han i Kredsen. FSO. Et
omskuende Blik.ikfO. jf.: Men vidtom-
skuende Zeus. Bagges.NblD. 114. \\ især

overf.: være i besiddelse af, vise omsigt. En-
gang da vor nidkære Lærer med sin sæd-
vanlige Fyrighed og mageløse Omskuelse

vbs. -ing. (nu næppe br.) omskovle; omshuffe.

VSO. -sknlpe, v. [12] vbs. -else (KSelsk
Skr.VI.83. VSO.). (nu ikke i rigsspr.) d.s.s.

omskvulpe (2). Blich.(1920j.XVIIL50.
Ca8pari.Huus-ogReiselæge.(over8.1828).105.

t -skntle, V. [12] omryste. Agerbech.FA.
1.135. -skvalpe, v. [-(sgvarfea] spec. [12]

(nu sj.) d. 8. 8. omskvulpe 2. Abildg.B.55.

-skvulpe, V. [-|Sgvur68,-|Sgvor68] 1)('CP,

og hans indtrængende Stemme allerbedst lo især poet.) omgive med skvulpen (skvulpende

gik og tydede for os, forandrede sig med
et hans Ansigtstræk. Tauber.Dagb.35. ved
Hjelp af den herved opnaaede Aandsud-
vikling, forenet med en videbegjærlig Om-
skuen, at danne sig et nogenlunde klart

Billede af den hele Tilværelse. Ørst.AN.I.

168. den aldrende Fuldmægtig, der . . næ-
sten aliene havde styret Bogladens Drift

med Troskab og Nøiagtighed, men uden

ombølge; omskylle. Bagges.V.174(8e

t*. -bølge;. FGuldb.SS.Il.487'. 2) [12] OY".

-skulpe, -skvalpe; 1. br.) skvulpe en vædske
(saa at dens dele blandes); omryste, -sky, v.

(jf. -sole; omgive med skyer; omtaage. VSO.

\\ næsten kun (l.br.) i part. omsky et brugt

som adj. Biergets Top var endnu omskyet.
MO. D&H. CP -skygge, v.vb8.(sj.)'n\n%

(Amberg. VSO. MO.). {ænyd. omskugge;
al literair Intelligents og Omskuelse. Til 20 især højtid., poet.) omgive med skygge ; brede

JacobDeichmannsMinde.(1853).30
sten kun (jf. omseende (u. omse 1), om-
sigtig, omsigtsfuld; i part. om sku ende
brugt som adj. (A. S. Ørsted) vilde gj en-

nemtrænge hver Krog (i lovgivningen) med
Forstandens baade omskuende og indtræn-
gende 0ie.Sibb.PI.27. Wendt.LM.Fort.2.
Han var en . . klog og omskuende Mand.
AllenJ.170. En omskuende Forstand, ifO.

skygge om ell. over. *den omskyggende
Skov, Bagge8.DV.VIL379. »Gudsfrygts tar-

velige Bolig (o : et kloster),
|
Af de grønne

Træ r omskygt. Oehl.L.I.142. Hendes Aasyn
omskyggedes af en bred, nedslagen, ita-

liensk Straahat.HaMcA.ir.55. WCarstensen.
Ml.fr.Kammerater.(1894).86. jf. IV. om 12:

en ærværdig Alm (rejser) den vidt om-
skyggende Krone over de øvrige Træer.

AdHansen.Den eng. Litteraturs Hist. (1902). 30 Molb.Dagb.78. \\ overf *Mig Verdens Syn-
78. 2) [3, 12] (sj.) se ud over (et vist om
raade); overse; overskue. *De omskued' det
vide smilende Lsindskaih.Riber.il. 81. 3)

(fra mut. ummeschowen; jf. omskikke 2,

omvarte samt IV. om 12,2; foræld) som udtr.

for det ved Forordn. ^Vs 1800 ophævede for-

hold, at en ledig svend havde pligt til (gen-

ném oldgesellen) at forhøre om arbejde, især

ved af denne at blive ført omkring til me-

de-Nat omskjggev.Ing.BSE.VII.79. et

kjærligt Smiil, som dog tildeels var om-
skygget med et Udtryk af bange Tvivl.

CBernh.VI.271. *Døden hendes Moder
længst omskygged.Pa/M.IF.^59. CP -skyl-
le, V. [-isgøl'a] !) (j/. -bølge, -skvulpe Ij

skylle, bølge (rundt) om; beskylle, det Hav,
som omskyller vore Kyster. Ørsf. 711. 6,9.

('^oden; omskyller en rund, fremsj
strene i en bestemt rækkefølge (jf.Omg&ng 40llsi\vø.Thiele.Breve.l08.SMich.Æb.l.2)[iS.s]

8p.519^) med forespørgsel om arbejde: (føre

omkring og) spørge om arbejde; (ved oldge-

sellen) lade spørge om arbejde. Naar en
Svend . . kommer rejsende her til Staden,
skal han melde sig hos Formanden . . hvor-
efter han efter ordentlig Tour iblandt Me-
sterne, omskoues for at blive antaget i Ar-
bejde, om nogen af Mesterne ham behøve.
Cit.l778.(CNyrop.Haandv.l06; jf. 8mst.213
225). SaUXXII.663. '

' ~

(1. br.) skylle om(kuld). Taarnet blev om-
skyllet (af en vandflod) og Folkene druk-
nede. Borrebye. TF. 445. Hauch.MfB. 331.

-skænke, v. [-\sqæT\'gQ] 1) [12.i] (især i

perf. part.; nu l.br.) skænke i glassene kredsen

rundt, til alle de tilstedeværende. VSO. 2)

[14] (nu næppe br.) skænke (en udskænket
drik) i andre glas; hælde om. vAph.(1759).
omskære, v. ['(om|Sgæ'ra] præt. om-

især soni vbs.: Den 50 skar; ^jarf. omskaaret. vbs.-t\se (især i bet.

1.2: Holb.Kh.46. Skr.''ya814. Schindler.

Liturgi.(1928).351) ell. -mg (se bet. S; ogs.i

bet. 1.2: VoreSygd.II.352.IV.330). {ænyd.
glda. d. s.)

1) skære (afskære en del af) noget
rundt om (langs randen). I.I) (nu l.br.)

i al alm. Man omskærer først med V-Jernet
(o: ved billedskærerarbejde) og skærer, saa
dybt man kan, med det helt rundt.Haand-

saa kaldte Omskuening, eller Tvang paa
ledige Svende, til at tage Tieneste hos
Mesterne i Lauget, efter Omgang, skal
herefter være afskaffet. Forordn. ^VsiSOO.
§3.1. enhver pladssøgende Svend skulde
gaa paa „Omskuning", det vil sige melde
sig hos vedkommende Bys Mestre efter
en fastsat Rækkefølge. GSchutte.FL.125.
den saakaldte Omskuen. Hi8tMKbh.2B.V.
291. -sknffe, v. [12] (jf. -skufle; fagl.) 60 gern.295.

\\
(arkais., jf.DgF.V1.195) m. h. t.

(hoved)haar: klippe (kort rundt om hovedet).omskovle; blande (en masse) ved kastning med
en skuffe. Ølbrygn.(1796).46. Hveden ud-
spredes tyndt paa et Loegulv, Vandet paa-
øses, Saltet strøes, og Massen omskuffes
til alle Kjerner ere hemgtede.Blich.(1920).
XXII.54. LandmB.I.14. -skufle, v. [12]

*Liden Kirsten hun lader sit Haar om-
skær' . .

I

hun sagde, hun vilde en Stald-

dreng xær\Drachm.FÆ.154.
II (jf beklippe

2.1:; Omskaaren Mynt ell.omskaarne Penge
kaldes Guld- eller Sølv-penge, hvis Rand
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er filet eller skaaren 2ii.JESmidth.Ord8.100.

1.2) (især med., hist., relig.) som udtr. for
bortskæring af det mandlige lems for-
hud (Circumcisio), især foretagen som syg-

domsforebyggende indgreb ell. som en særlig

(religiøs) ceremoni (tegn paa indvielse ttl

guddommen olgn.; se Sal.XIII.887); særlig

kendt som en hos (rettroende) jøder gældende
religiøs ceremoni (udført 8 dage efter fød-
selen ell. som tegn paa overgang til jødedom- 10

men). I skulle omskære Eders Forhuds
Kjød (1931: I skal omskæres paa eders
FoThuå). lMo8.17.ll. hvert Drengebarn . .

skal omskæres af Eder. smsti7J^. Paulus
(ønskede, at Timotheus) skulde drage med
ham; og han tog og omskar ham for Jø-
dernes Skyld.Ap G.16.3. jf.i Omskærelsen
af Drengebarnet finder Sted paa den ot-

tende Dag. Barnet bringes fra Barselstuen
paa Omskærelsespuden, klædt i Om- 20

skærelsesdragten med den lille Hue,
tildækket med Omskærelsestæppet.
Operationen foretages med Omskærel-
seskniven. .Ved Ceremonien bruges to
Omskærelsesbægere til Ymen.Jødisk
Ud8tilling.(1908).xvi. talem.: der er flere
jøder end de, der lader sig omskære,
se I. Jøde 2.

||
part. omskaaren brugt som

adj., spec. om en rettroende jøde. lCor.7.18.

en Mængde, af omskaarne og uomskaarne 2K)

Jøder. Ew.(191é).1.71. de ubehagelige Fø-
lelser det maae opvække hos enhver om-
skaaren Tilstedeværende (at sejøder frem-
stillet paa scenen som latterlige). Bagges.L.I.
297. VSO. som subst, om rettroende jøde,

ogs. (spøg., nedsæt.) om jøde i al alm. : Jer.

9.25. VSO. „Bændeljøden« . . var en Om-
skaaren, en Uedjimg.Pont.UE.^28. I)&H.\\
(især bibl., relig.) overf.,iudtr.for (frembrin-
gelse af) renhed i levned og tro, (omvendelse 40

til) oprigtig gudsfrygt olgn. Derfor skulle
I omskære Eders Hjerters Forhud, og I

skulle ikke ydermere forhærde Eders Nak-
ke. 5Mos.iOJ (5. Rom.2.28. *Søde Jesus! vi
er her,

|
Af din Mund dit Ord at høre,

|

Forbered du og omskiær
|
Selv vort Hjerte

og vort Øre. Grundtv.SS.1.285. part. om-
skaaren brugt som adj.: *Nu var (Ansgar)
en Munk saa stor,

|
Og kunde Messer sjun-

ge,
I
Ja, klart forkynde Herrens Ord

| Med 50

en omskaaren Tunge. Grundtv.PS. IV. 53.
smst V.155. Omskaarne Hierter er en smag-
løs theologisk Phrase, der skal betyde for-
bedret Sind. JIISmidth.Ords.100.

2) (til IV. om 13.3; sj.) m. h. t sæd olgn.:
skære af (og faa til at falde), medens
Leen omskærer Sæden, synker denne næ-
sten vellystig paa det understøttende Leie.
Kierk.V11.240.

3) (til IV. om 14.2; især GJ, /. br.) m. h. t. 60

klæder olgn.: skære (og sy) paa en anden,
en ny maade; give et andet, et nyt
snit; omsy; spec: modernisere. Holb.
MTkr.529. *Hans Klædning . . omskieres
reent paa Fransk. Storm.FF.30. Du lader
Din Kjole skjære, og omskjære, og atter

omskjære efter en Pariserskræders Vink.
Blich.(1920).XXIV.13.

II overf (undertiden
m. tilknytning til bet. I.2), m. h. t. litterært

arbejde: omarbejde (og afpasse efter sær-
lige hensyn); modernisere; som vbs.: Styk-
ket trængte til en radikal „Om sk jæring",
hvis det nogensinde skulde blive antage-
ligt for Scenen. MVBrun.Fra min Ungdom.
(1885).32. Vil man opføre Aristofanes (er

der) ikke andet at gøre end at bearbejde
ham . . fjerne de for nutidige Tilskuere
anstødelige Ting . . Men ved en saadan .

.

Omskæring berøver man Aristofanes hans
Klassicism esVærdighed ogVæsen.LCiViefe.
(Tilsk.1927.II.263).

Om-skærer, en. [-|Sgæ'rar, -|Sgæ'(r)j]

(1. br.) til omskære I.2, om den (jøde), der

udfører omskærelsen. vAph.(1759). Sal.XlII.
887. -skærme, v. [-isgBr'ma] (jf. ty. um-
schirmen; poet, sj.) danne skærm, værn om.
*din Bolig,

|
Omskiærmet af Linde. Bagges.

Danf.III.17. f-skent, konj. (ænyd.d.s.;
til V. om; jf. om (. .) skønt u. skønt; „I

ældre Skrifter." F/SO.) (om)endskønt; skønt;

selv om. PoulPed.DF.69(se Hat sp.935^).

*(min hustru) Indbilder sig, at hun mig
tog

I

Til Mand, og ey til Herre;
|
Om-

skiønt mig siger Mose -Bog:
I
Jeg, jeg

skal Herre være. Beenb.I.103. *jeg agter
det for sladder;

|
Jeg derom taler ey, om-

skiøndt det alt var sandt. Holb.Skiemt.D5f:
„hvad Anslag har du?" — „Det kand I

ikke begribe, omskiønt jeg siger det." sa.

Didr.esc. Falst.Ovid.63. Eøy8g.AG.9. m.fig.
at: *jeg (har) opdigted Helte-Sange

|
Om-

skiønt at mangen een vil spotte dennem.
Sort.HS.Bl^. -slaa, v. vbs. -slaaning (se

bet.2.2) elL-slagning (s.d.), jf. Omslag, {ænyd.
d. s.) 1) (nu sj) slaa paa ell. imod rundt
om(kring). Hele Kanten var omslaaet (o:

besiaaet) med Søm. VSO. Af og til hævede
(bølgerne sig) og omslog Stenene med
dumpe Ysisk. JVJens.EE. 194. \\ (jf. Om-
slag l.ij lægge, svøbe uden om (som dække,
indpakning, omslag). Over Hævelsen bliver
Blyemiddelet ganske koldt omslaget, og
Omslagene tidt fornyede. Hock.Veneriske
Tilfælde.(overs.l792).62. *i Hast han Kof-
ten sig omslog. Bagges.Skudd.47. Omslaae
(en) ConYolut.Leth.(1800). Han omslog
Pakken med Papir. VSO. 2) til IV. om 13.i

(jf. Omslag 2). 2.l) (sj.) ombukke; ombøje;

folde om. Spanskflueplasteret (bør have)
en bred ubestrøgen Rand oventil, som
man omslaaer over det Bind som man
befæster det med. Tode.NE.46. 2.2) (jf.

-slagning; fagl.) vende (et blad) om. Ved
at omslaae Bladet. F/SO. bruges Anlæg (o:

ved linieringen), maa dette ved Omslaaning
af Arket flyttes med Arket. PapirL.251.
3) [13.3] (tD, I br.) slaa om(kuld). •knur-
rende (han) med eet Puf til Bordet

|
Om-

slaaer hans langeVærk (0: et korthus).Rahh.

Flor. V. 27. Stormen omslog de største

Træer. F50. 4) [14] fG), sj.) slaa (forme)
paa en anden maade, i en ny form. Lad
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alle disse Ting (o: kostbart bohave) omslaaes
til Penge (o: opgøres i penge, anslaas efter

deres værdi). EFont.Men.III.543.
Omslag, et. ["(nmisla-'q; "(nmislaq] (jf.

den tidligere skrivemaade Omslaug. LTid.
1736.783). best. f. -et [-|Sla-'q8< ell (nu sj.)

-islaq'ai] flt. d. s. ell. f -e CGrødomslage.
Lægen.reg.). {ænyd. d.s., glda. omslaff (i bet.:

omskrivning, lignelse), ty. umschlag; vbs. til

omslaa og slaa om) lo

1) (jf. omslaa i) konkr., om hvad der
slaas, lægges om noget, jf.: (man) maser
(kartoflerne) for at bruge dem som Postej-

omslag. P/i^s-6t&^.XJJ.8i. 1.1) om papir (stof

olgn.), hvori noget (dokumenter, klæde osv.)

indlægges (for at holdes samlet, beskyttes

olgn.). Moth.S466. *Jeg bærer Pergamen-
tet i et Omslag |

Af Silke paa mit blotte

Bryst. Oehl.Ay.21. to Obligationer . . laae

for sig selv i et Omslag og udenpaa stod 20

skrevet: „Min Datter Adamine tilhørende."
Hrz.X.349. forskellige Embedsskrivelser
i store, blaa og gule Omslag.PontBH.96.

man (kan) skærme (en bog) ved at lægge
Karduspapirs Omslag udenom (eller) an-
skaffe et Par Omslag af Læder eller Silke.

VortHj.IV2.139. (nu mindre br.) m. h. t.

pakker olgn.: De smaae Pakker skal alle

i eet Omslag. F/SO. Professoren (havde)
syslet med Proppen (paa en flaske med 30

en sjælden essens)^ borttaget Seglet og ad-
skillige Omslag. Goldschm.II.287. DagNyh.
^Vil934.11.sp.4.

II (jf. Brev-, Korsbaands-,
Krydsomslag^ m. h. t. postforsendelse : kon-
volut ell. (nu næsten kun) sammenlagt (sam-
menklæbet) papirstrimmel til forsendelse af
tryksager olgn. han skrev et Brev færdigt
til Baron R., lagde det ind i et Omslag,
forseglede det. Prahl.AH.1.118. (han) rsikte

ham et Brev og befalede ham at slaae et 40

Omslag derom, skrive Adressen derpaa
og forsegle det. Hauch.I.19. Jeg aabnede
Brevet, et andet . . var indsluttet i det.
Med stor Anstrengelse . . læste jeg Omsla-
get. Gylb.lX.121. Postkort i lukket Omslag
for Herrer. 0Rung.VS.25.

jj (jf. Løsomslag
samt Omslagsbog^ om det af (farvet) papir,
karton olgn. bestaaende (i alm. fasthæftede ell.

fastklæbede) dække om en (uindbunden) bog,
et skrivehæfte olgn. (med paatrykt titel, navne- 50

skilt osv.). Et af Maanedshæfterne af Rah-
beks Minerva blev mig tilbragt, og jeg
læste paa det blaae Omslag en besynder-
lig og løyerlig TrjMei\.PAHeib.E.359.
Kierk.XIII.400. tegne Omslaget til en
Bog. Drachm.HI.161. kulørte Omslag fra
Julehefter. PLevin.HG.224. Enhver Bog,
som indeholder mindst 5-6 Ark, faar en
Rygtitel paa Omslaget. Selmar.^306. 1.2)

(jf. Grød-y Is-, Vandomslag samt Indslag 4; 60

især med.) et stykke stofmed isstykker, (varm)
grød, urter olgn. ell. nu især fugtet med (vre-

det op i) hedt ell. iskoldt vand, som (dækket
med vandtæt stof) lægges paa ell. om en del

af legemet for at fremkalde afkøling ell. varme,
virke smertestillende, faa en betændelse til at

„trække til" olgn. Mand finder de, som til

Rosen at curere bruge et Omslaug af Ed-
dike ogNand.LTid.1736.783. PAHeib.US.
39. Knæet smertede . . næste Dag for-

ordnede Lægen Igler og Omslag. -HC^wcZ.
IV.278. JPJac.II.202. VoreSygd.1.477. i

forb. koldt ell. varmt omslag: Lægen
ordineerte ham et varmt Omslag. VSO.
Hun ligger saamænd ærlig og redelig med
Hovedpine og koldt 'Omslag. JRoc?e.6'i^. 8^.

overf.: han forbereder sig paa i det mind-
ste iisnende Spot og Kulde, og han mod-
tages med næsten blødagtig Beundrings
varme Omslag. Kierk.XI1.196.

\\
(gart.; nu

næppe br.) om lignende ombinding (om et

saar) paa et træ efter podning, afkapning
af grene olgn. Fleischer.HB.314. VSO.

2) (jf- omslaa 2 samt Omslagsjærn; nu
1. br.) ombøjet, omfaldende del (kant)
af en beklædningsgenstand; omfald
(2). en opstaaende Krave med rødt Om-
slag med 2 Knapper. MR.1848.103. Dren-
gehægtestøvler . . lange Skafter med Om-
slag, ligeledes til at hægte.PolitiE.Kosterbl.
^^Iil922.1.sp.2. y/". Kjole -om slag, -opslag:
Kjortlens Overliv er hvidt, aabent foran,
Omslagene grønne. iSaZ.^ 77.574.

3) (jf. slaa om (u. slaaj samt IV. om 18^
om (pludselig, væsentlig) forandring
ell. vending, (ofte m. nærmere bestemmelse
ved præp. i). 3.1) m. h. t. en persons sinds-

stemning, meninger, livsforhold, en sags ud-
viklingsgang olgn. fra dette Øieblik er
(der) skeet et heldigt Omslag i Moderens
Skjæhne. Heib.(Urania.l846.239). (et) Om-
slag i religieus Retning. Hauch.MfU.206.
*han rask omsa'led,

|
Og pludselig han

opgav Idealet
|

. . hos en (overlegen) Aand
. .

I
Skeer sligt et Omslag hurtig: een, to,

trel PalM.AdamH.III.6. dette Omslag fra

Velstands Dage, der forestod. HCAnd.VI.
325. snart fulgte i Frankrig en Omslagets
Tid. Brandes.III.198. 3.2) m. h. t. vejrfor-

hold. Omslaget fra den skarpe Frost til Tø-
luften. AndNx.PE.II.227. Vejret er smukt
i nogle Timer . . men saa kommer et
pludseligt Omslag: heftige Regnbyger .

.

med Torden. NaturensV.1920.470. \\ især i

forb. (der er) omslag i vejret. Jeg
havde dog Ret inat . . Omslag i Vejret,
SøndenYind.Drachm.F.1.455. Løvfrøen har
Ord for at være en god Vejrprofet, og
man mener, at dens Skrig varsler Om-
slag i \e\ret. Frem.DN.552. billedl.: I 8
Aar har de siddet og kigget efter Om-
slag i Vejret, men . . der Kommer intet
Omslag. Vinden er venstre her i Landet,
og den holder sig nok. Hørup.1.241.

4) {muligvis ligesom nt. ummeslag særlig
anv. af bet. 3; jf. ty. die schwangerschaft
schlagt um, der indtræder en abort; kunde
dog ogs. høre til IV. om 13.8, jf. nt. umme-
kip, abort, vbs. til w<. ummekippen, (tabe

ligevægten og) falde om, abortere, sml. falde

om(kuld), komme i barselseng (se II. falde

9.15X samt ty. umwerfen, falde om (vælte).

XV. Rentrykt 22/2 1934 89
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abortere \\ nu kun dial) misfødsel; abort
(til dels m. nærmere tidsbestemmelse, om fød-

sel i de tre første maaneder af svangerskabet

:

Buchw.JS.(1725).18. i den 4.-5. maaned:
Gynæol.II.99. før 7. maaned : BWichmand.
Underviisning forJordemødre.(1755).35. jf.

:

En utidig Fødsel er; naar et Foster kom-
mer til Verden førend den syvende Ca-
lendermaaned. Hvilket kaldes i de første

tii Uger et Opslag fra den tiende til den
tivende Uge et Omslag. BøsselJordemoder-
kunsten.(1754).37). DiætLex.II.214. Hii-

bertz.Ærø.(1834).250. Feilb.

5) {fris. umslag, holl. omslag i sa. bet;

til IV. om 12.1) borsving (hvormed bo-

ret drejes rundt); vimmelskaft. Seheller.

MarO.
6) {fra (m)nt. ummeslach, omsætning,

handel, marked, ænht. umschlag (von wa-
ren, gelå); jf. ty. (waren, ein kapital) um-
schlagen) egl.: omsætning, handel, det at

sætte penge i omløb. 6.1) (foræld.) (stort)
marked; messe; især om et marked, der

holdes i Kiel helligtrekongersdag (^/i) og
paafølgende uge („Kieler omslag"), og som
i 16.-18. aarh. spillede en stor rolle som penge-
marked ogs. for Danmark (her betaltes ren-

ter for laan, og nye laan stiftedes), vi har
reist sammen i gamle Dage baade til

Kieler Omslag, og Viborger Snapsting.
Holb.JeanJV.7. sa.Er.III.5. 5046 Rdlr. .

.

udbetales strax, og . . 4000 Rdlr. i Kieler-
omslag 1810. MR.1809.197. L. er paa en
Reise til Kiel, for at have Opsigt med et

Magazin af danske Fabrikater, som skal
være der under Omslaget. Ørst.Er.1.189.
de Laan, der var stiftede paa Kieler Om-
slag. Fridericia.A.194. han var . . fortumlet
som en Jøde i Kieler Omslsig. Leop.EB.
355. 6.2) (jf. Omslags-dag, -terminj f om
(termin for) rentebetaling ell. tilbage-
betaling af pengelaan. Moth.S466. *Mit
Omslag er saa reenlig, som

| Et Fruen-
timmers Hænder. Beenb.I.313.
Om-slagning;, en. [-|Sla-qnei]^] (ybs.

til omslaa 2.2; bogtr.) mods. Omstylpning:
en paa forsiden trykt papirhobs vending over

smalsiden (sadledes at den indre smalside

falder der, hvor før den ydre smalside laa).

8elmar.H04. BibliotH.^1.449.

Omslags-, i ssgr. ['(omslaqs-] (sj. Om-
slag-, se w.Omslagsjærn). til Omslag, -bog:,
en. [l.i\ 8pec.(bogh.): bog med iøjnefaldende
omslag, især med særlig (reklamemæssig) om-
slagstegning, som paa (oversatte) bøger af
lettere art, beregnede for salg i stort oplag
(„knaldromaner", „jærnbanelekture" olgn.).

Ikke al Oversættelseslitteratur er „Om-
sldigshøgei'^ . BerlTid.^^1^1925.Aft.Till.3.sp.4.
-bor, et. [5] vimmelbor. S&B. Seheller.

MarO. -dag;, en. spec. f [6]: terminsdag.
*jeg min egen Omslags-Dag

|
Til Grædsk

Kalendas sætter. Reenb.I.115. -eki^em, et.

[1.2] (med.) hudlidelse, fremkaldt af læn-
gere tids anvendelse af (varme) vandomslag.
LandbO.III.741. Klini8kOrdbog.(1921).l 70.

-hæftning:, en. [l.i] (bogb.) se u. Hæft-
ning 2. -jsjern, et. (svarende til omslaa 2;

jf Omslag 2) d. s. s. Børtlejærn. SétB.
Omslag-: Hannover.Tekn.173. -mel, et.

[1.2] betegnelse for et folkeligt lægemiddel,
besiaaende af hørfrømel, hvoraf man til-

bereder en grødagtig masse til varmt om-
slag. FolkLægem.I.48.II1.80. -papir, et.

[l.i] papir til (løst) omslag. Lyskopipapiret
10 maa . . opbevares omhyggeligt indsvøbt

i det tilhørende Omslagspapir. Pa^irX.^57.
en Rulle Oms\2igs^2L^\r.NatTid.Vil912.M.
Till.l.sp.3. -termin, en. [6.2] (jur., for-
æld.) en ved lov ell. sædvane vedtagen fast

termin, i hvilken gældsforhold skal afvikles

ell. rente betales; befalingstermin. Omslags
Termin i Fyen skal være den 24. Fe-
bruarii, og i Jydland i Viborg den ellevte
MsLvtii. I)L.5—14—1. 11. lunii . . er vor

20 Omslags Termin og varer hele Maaneden
igiennem. Langebek. Breve. 365. Wiwet.EL.
20. Omslagsterminerne ere nu d. 11te-

18de Juni og Ilte -18de Decbr., begge
Dage inklusive. Lassen.SO.246. -tid, en.

[6.1] m. h. t. Kiel: I Omslags-Tiden . . som
begynder med Hellige Tre Konger, op-
holte Nocross sig endnu i Kiel. CPÉothe.
JN.256. -urt, en. [I.2] (nu især dial.) om
urter til (varme) omslag. Den gamle Far-

30 moder var altid ude før Midsommer . .

og samle Lægeurter, særlig „Omslags-
urter". FrGrundtv.LK.86. FolkLægem.IIL
80. -vejr, et. [3] (nu l.br.) forandret ell.

ustadigt vejr (aprilsvejr). VSO. MO. S&B.
om-slange, v. [-i'slaii'o] (sj.) sno, bugte

sig om. *snaksomt Elvefar omslanger grøn-
ne Dale. Bull.(Bahb.LB.L560). -slide, v.

[6.2] [-|Sli'9a] (sj., nu næppe br.) slide, trække
(hver) til sin side i; slides, trækkes, strides

40 om. (man) kand formerke . . at de Papi-
stiske dygtig klamres om de feede Præ-
bender, og Jus Canonicum imellem hin-
anden lystig omshåe.LTid. 1732. 634. O
-slntte, V. vbs.'Tking (Saaby.''). 1) omgive
(tæt) (og lukke sig om) paa alle sider; inde-

slutte; omfatte; omslynge. Havet omslutter
SoiåQn.vAph.(1764). Fangen (bed) i det
haarde Jern, som omsluttede hans Hæn-
der. Oehl.Øen.(1824).IL123. Vandene om-

90 sluttede (Chr.VI : omgave ; 1931 afvig.) mig.
Jon.2.6.

II
især om (stranitsiddende) klæder.

*En mørkblaa Frak . . \ Omslutter Unger-
svendens ranke Liv. Oehl.Tord.(1821).65.
Hvide Silkestrømper omsluttede Lægge-
ne. Blich.(1920).X.71. Beltet .. omslutter
(Chr. VI: er over; 1931 afvig.) (livkjortlen).

2M08.28.8. (skuespilleren var) elegant om-
sluttet af et sæt tøj af allernyeste mode.
AnkerLars.KL.29. || som udtr. for omfav-

60 nelse olgn.: omslynge; tage, indeslutte i sine

arme. hans kraftige Skikkelse holdes om-
sluttet af en anden Skikkelse, og saa fast

holde de hinanden omslyngede . . saa

Brydningen end ikke kan begynde. Kierk.

V.91. Esm.1.24. 2) overf. *Alle de øvrige
. . slumred | Natten igennem, men Zeus ej
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omslutted Søvnen den dybe. Gertz.(Wilst.

Il.(1909).n.v.2). II
m. h. t genstand for fø-

lelser, sansning (blik). Kierlighed . . om-
sluttede ham, hvor hankom.Mynst.Heger.T.
Medmennesket, han . .

|
Omslutter med

sit hele Hjertes Ild. PalM.AdamH.1.4. hun
følte, at deres Blikke omsluttede hendes
Skikkelse, nu hun vendte Ryggen til dem.
JørgenNiels.DH.8. \\ om hvad der danner

menneskelige Hjernemasser bestaae af de
samme Dele og de samme Omslyngnin-
ger (circumvolutiones). COtto.Phrænologien.

(1825).68. II
hilledl. „Louise —I** næsten

høit udtalte han Navnet, og Tankerne
dvælede med sælsomme Omslyngninger
ved åettQ^2iVJi.HCAnd.U.317. I. -slæbe,
V. [-|Slæ-'b8] vhs. -else (Moth.S512) ell. -ning

(YSO.). {ænyd. d. s.) især [12] (jf hen-

grænser om ell. for noget, indeslutter, rum- lo slæbe 2; nu sj.) i udtr. for en paa grund
mer noget Vi havde gierne ønsket at ~^ ^--^^7^-^^ ^^ .7.».,7.-^i..^ ^.-^.^„./^ a.„..^„7.-^

kunne levere vore Læsere et Udtog deraf

(o: af et skrift); men dets Vidtløftighed

og den os omsluttende snevre Skranke
forbyder ået.LTid.1763.265. den vide Ver-
den med al sin Herlighed maa dog om-
slutte megen S2immev.Mynst.Præd.I.4:2é.

Hver Mands Personlighed var i langt

stærkere Grad (end nu) omsluttet af et

af sygdom og elendighed pinefuld, besværlig

(jordisk) tilværelse. *Saamange Vintre alt

omslæber du din Smevie.Ew.(1914).y.8.
At omslæbe et sygeligt Legeme. FSO.
MO. II. t -silæbe, v. [13.3] sløjfe (jf H.
nedslæbe^. Skantzen blef om slæbt. /S/aw^e.

ChrIV.290. -slæber, en. [-jSlæ-bar] spec.

[12] (jf. indslæbe sluin.; fagl., 1. br.) til I.

slæbe, om dyr, der tjener som vært for

enkelt Navn. JoJisSteensir.ME.58. -slyn- 20 (skadelige) snyltere og fører disse videre til

:e, V. [-isløn'a] -ede ell. (sj.) -te (Oehl.A V.7.

Heib.Poet.VIII.45.X.146). vbs. -mng (s. d.)

ell. (1. br.) -else. (især CP) slynge sig om ell.

(især m. person- subj., ofte i forb. m. præp.
meå): anbringe noget saaledes, at det slyn-

ger sig om (noget), omslyngende Urter.

LTid.1740.45. *Omslyng hans Hoved med
€n Krone. Ew.(1914).V.199. En gammel
med allehaande Frugttræer og Buskværk

andre, vor almindelige Myg . . er Om-
slæber af Udviklingsspiren til den Traad-
orm . . der fremkalder Dannelsen af de
frygtede Elefantben. Atlanten.L(1904-06).
443. O -slare, V. [-jSlø-'ra] vbs.'\ng(s.d.).

1) danne ell. anbringe (lægge) et gennem-
sigtigt dække, et slør om; tilhylle; tilsløre.

||

(nu 1. br.) i egl. bet., om slør(agtigt stof).

Et Klæde af fine Kniplinger eller Filee

omslynget Muur. Bagges.L.II.82. *sorte 30 omslører Barmen og falder ned over Skul-

Lokker
|
Omslynged rigt hans høie Her

skerpande. PaZM.r.55. Laokoon fremstilles

omslynget af slanger I

|| i forsk. fagl. anv.

(med.:) man (føler) efter, om Navlesnoren
er omslynget, d. v. s. snoet om Fosterets
Kais. LeopMeyer.S.192. (vet.:) Gaffelbaan-
det (udsender) paa hver Side en mindre,
saakaldet omslyngende Gren. Grunih.Besl.

20. (herald.:) En heraldisk eller alminde-

årene.IICLund.Samler.1.(1803).384. i pass.

:

I Tyrkiet vise Fruentimmerne sig aldrig
uden ganske omslørede. F/SO. tæt omslø-
rede Nonner, sms^. || uegl, om hvad der

hindrer den klare, fuldstændige iagttagelse,

dækker noget paa en delvis skjulende, tiU

hyllende maade; omtaage. *Tre Dage Slud
omslører vor Jord. 0ehl.NG.214. *En Vi-
raksky omslører Kjerteglandsen. JffoZsf.CT

lig Figur kan være omslynget af en al- 40 II.8. Egnen . . var ganske omsløret af

mindelig Figur. {¥\q. 10^). PB Grandjean. *^——i-- rr^^r,T7o>yn /»^ i.^* fi\ ^ i, *

Heraldik.(1919).119.
\\ OT- omslutte 1) om-

fatte med sine arme; omfavne (tæt). Sam-
mensmeltning af Lund og Sø [ Og Stier-

ner og omslynget Yngling og Mø. Oehl.S
H.62. de to Søstre holdt hinanden fast

omslyngede uden at tale. Gylb.(1849). VII.
186. *Aldrig mere

|
Skal hans Arm dig

|

. . oms\Ynge.PalM.TJ.424. Hun havde om

Maaneskin. Tops.II.370. (jf. bet. 2) m. h. t.

blik (øjne): hindre i at se tydeligt, to tre

smaa Skyer viklede sig (oppe paa et bjerg)

om mine Been, medens to tre store om-
slørede . . mine Øine. Bagges.DV.X.17. 2)

overf., uden forestilling om ydre synshin-

dring: fremkalde uklarhed, mangelpaa skarp-

hed i blik, synsindtryk, bevidstheds- ell. følel-

sestilstand; sløre; omtaage. (der) findes
slynget ham med sine Arme. Dmc/im.PF. 50 idyllisk indtagende Scener; men disse
174.

II
m. videre anv.: omgive i en (slynget)

kreds; omslutte. *disse rige Dale,
|
Om-

slyngede af Skove. Beyer.LL.28. \\ billedl.

Mennesket . . staaer i Fare for . . at blive
omslynget og omsnoet af disse Baand (o:

som følger med at tilhøre et samfund). ÉN
Claus. Leil.60. især m. forestilling om en in-

derlig forening, sammenknytning olgn. : *Mo-
dersmaal er det Rosenbaand,

| Som store

M

omslørede af den dybere melancholske
Stemning, der svæver over hele Digtet.
Molb.BlS.2Saml.I.202. *end af Nattens
Skræk mit Blik omsløres. PalM.TreD.251.
*I dette mørke, omslørede Blik

| Udgjød
sig en Kval nåenLige.VThist.Digte.(1862).
137. Bevidstheden tabes fuldstændigt eller

omsløres i en saadan Grad, at Individet
ikke véd, hvad han foretager sig.Sund-

og smaa. omslynger. Grundtv.PS.VI. 187. 60 hedsKollForh. 1896.41. GJ -slering:, en
[-|Slø-'rei\] (l.br.) vbs. til omsløre; ogs. om
den tilstand, det forhold, at noget er omsløret.

1) til omsløre 1. Det var ikke mueligt at

gienkiende hende i denne Omsløring.F/SO.

2) til omsløre 2. Lystens Stigning til de
højeste Potensers korte Øjeblikke med ..

ierligheden omslynger Dem med alle

sine skiønneste Baand. Mynst.Tale.(1828).
10. JPJac.1.338. O -slyng^nin^;, en.

[-isløix'neri] vbs. til omslynge; ogs. konkr.,

der slynge

ning. VSO. MO. \\ f hjernevinding. Alle

om hvad der slynger sig om noget; slyng-
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Sjælens Omsløring i bevidstløs Salighed.

JLange.II.329. CP -smede, v. [-|Sme-'8a]

vhs. -ning (VSO. MO.). {ænyd. omsmide,
-smede) 1) [14.1] ved smedning omdanne til

noget andet (et andet redskab). NordBrun.
Jon.50. mange Folkeslag . . skulle om-
smede (Chr.VI: sammenslaae; 1981: sme-
de) deres Sværd til Hakker og deres Spyd
til Haveknive. Es.2.4. 2) [14.2] (1. br.) smede
en gang til, paa ny. omsmede en Nøgle.
VSO. MO. -smelte, v. [14] [-ismær^ia]

vbs. -else (LTid.1756.357) ell. (nu vist kun)
-ning (vAph.(17o9). ChrFlensb.DM.II.103.
VSO. MO.). (fagl.) smelte paa ny; især:

smelte formet metal til en masse (metal-

klump; jf. indsmelte 2.2^ ell. (navnlig) til

en paa anden maade formet ting. Her-
tugen af Alba . . lod beordre, at mand
skulde omsmelte de Canoner, som hånd
havde erohreå. LTid.l728.510. De Romer-
ske Keisere . . omsmeltede Templernes
Sølv og Guld, for at give Soldaterne deres
Besoldning. SchyUe.lB.II.80. Hauch.DV.'^
11.100. Buchh.UH.75. TeknMarO. \\ GJ

overf.: omforme; omdanne; nu vist kun (i

mere billedl. anv.) om aandelige forhold, især

forestillinger olgn. mange af de samme
(skrifter er) ofte igien oplagde, ved An-
mærkninger forklarede, omsmeltede og
forøgede. LTid.1744.630. Nu bleve en Deel
smaa Fattige-Huuse omsmeltet til et Stort.

Argus.l770.Nr.4.3. Kiærlighed kan om-
smelte en medfødt Charakteer. Tode.ST.
11.75. (Michelangelo) har i Kraft af sin

vældige Personlighed omsmeltet alle Ind-
trykkene saaledes, at de blev Midler til

Fremstilling af hans eget Aandsindhold.
Brandes.MB.7. O -smile, v. [-|Smi'l8]

(nu l.br.) omgive smilende; staa rundt om og
smile til, se med (venlige) smil paa. (de)

omsmilede ham fra alle Sider. Ipsen.For-
tællinger.(1889).100. (den) meget omsmile-
de J)sime.Rørd.(Kbh.^V8l913.3.sp.6). || overf.

'Evighedens Fred omsmile | trætte Van-
drers sidste Hvile I Rahb.(Mindeblomster
paaAbrahamsonsGrave.(1815).116). *Sæde-
ligheds Maaneglands omsmiilte | Hendes
Blik og Kindens Rosenblod. Oehl.XIX.84.
-snak, en. (dial.) vbs. til omsnakke (1):

snak, tale om noget. *Tid til Omsnak var
der ikke.

|
Med et sikkert Snit

|
frelste

han (j: lægen) mit hiv. Mørd.GK. 128. sa.

JH.II.176. Det kom paa omsnsik. OrdbS.
(sjæll). -snakke, v. vbs. jf. Omsnak. 1)

[6.3] (nu dial.) omtale; ogs.: tale, forhandle
om; drøfte; i pass.: *Iblant det meget Nyt,
fraWyrtemberg omsnakkes,

|
Er tilforlade-

ligt, der dagligen aftakkes. PraRST.IJ.
174. Sagen er bleven omsnakket, men den
er endnu ikke kommen til udførelse. OrdbS.
(sjæll). part. omsnakket, brugt som adj.

:

det saa meget omsnakkede lidet Bref, som
. . Kong Woldemar skal hafve skrefvet til

Paven. Gram.(KSelskSkr.IV.188). ASØrsted.
Forsøg.(1801).l. 2) [14.i] (ikke i alm. spr.)

overtale, de andre vilde lege Pave. De

gjorde Vrøvl og vilde ikke lade sig om-
snakke. KNordent.JL.il. 210. -snige, V.

[-isni'qa] 1) (sj.) snige sig om (en); omgive
snigende. *Onder mig omsniger. EBrand,
S.75. 2) [12.2] (iD,l. br.) snige, liste sig om
(her og der). *Røvere sig efter Rov om-
snige. Baho.PoetF.II. 167. overf.: du skal
ikke frygte . . for Pestilentsen, der om-
sniger sig i Mørket. Grundtv.Udv.III.292.

10 Mynst.(SkandLittSkr.XX.330). tJJ -sno, v.

vbs. -ning (VSO.). {ænyd. d. s.) især: sno sig

om ell. (oftest m. person- subj. og m. præp.
medj anbringe noget saaledes, at det snor
sig om (noget); omslynge. Liget lagdes paa
Baal, Flammerne omsnoede hele Følget.
Grundtv.Kvædl.l6. (et) Uhyre . . der med
sin Krop omsnoer hele MidgasLvd. Molb.
DE.I.95. et lille, nydeligt Hus, der var
helt omsnoet af Humleranker. Ing.EF.V.

20 91. *Ifald du vilde være Kongen huld, I

Da skulde han med rige, gyldne Spange
|

Omsnoe din trinde Hals og dine Arme.
Eeib.Poet.II.314. Mine dejlige Lemmer
skal Fløj el omhylle, | dine Armes Blødhed
skal Guldet omsno. Drachm.FÆ.201.

|| (jf,
IV. om 10.1 ; 1. br.) m. obj., der betegner tin-

gen, som snos om noget. *Dit Belte du (o:

Thor) omsnoede, | Og foer saa gramt af-

sted. Oehl.ND.107.
||

(sj.) omfatte med sine

30 arme; omslynge. Jeg . . kastede mig ned
for min Redningsmand. Jeg omsnoede
hans Been.Blich.(1920).XIX.106.\\ (jf. om-
snære ; sj.) m. videre anv. : omgive i en (snoet,,

lukket) kreds (til dels m. forestilling om, at

vedk. derved indesluttes, fanges olgn.). *Med
Gysen træder jeg i dunkle Chor . . |

Hvor
lutter Underværker mig omsnoer. Oehl.L.

1.140. naar har en dansk Konge staaet

saaledes omsnoet af Forrædere og Fjen-
40 deri Ing.EM.III.135. \\ billedl. har jeg saa

trolig bevaret din Kyskhed . . for at (du
skal) omsnoes af Midgars Slangen? /Sw^m.
(SkVid.X.28). et øjeblik kunde hun om-
sno mig, ikke fange mig helt. FrHamm,
Levn. 1.179. Dødens Garn omsnor mig.
ACLars.S.228. CP -snære, v. [-jsnæ-ra]

vbs.-lng. (ænyd. d. s.(MO.); jf. -sno, snøre;
1. br.) især m. tings-subj. : snære (sidde stramt)
om; omslutte (tæt, fast, stramt, kvælende);

50 m. person-subj. : binde stramt om. *Snaren
med en Hast omsnærede hans Strube.
BeynikeFosz.(1747). 101. ved de mange
Baands Snoning, Omsnæring (o: binding af
neg) og langsommere Indhøstning . . spil-

des en Beel.JPPrahl.AC.77. »Krattet,-

hvor, omsnært af Brombærranken, |
Du

favnede som Barn din første Brnd.Bag-
ges.SV.223. Liget (er) fundet i Flensborg
Fjord omsnæret af néb.PoUlul933.1.sp.l.

60 M billedl: hilde; berøve aandelig frihed, alle

Tvivl, hvormed den falske Skarpsindig-
hed vilde omsnære mig. Mynst.Betr.I.191.

*Dit (o: en elskerindes) Garn mig lumsk
omsnæred,

|
Du hedenske Kryb. TTiw^/i.Hi'".

272. -snare, v. [-,sn6-'ra] vbs. -ing. (VSO:
Panum.430). 1) (^^7. -sno, -snære; O ell. fagl.)'
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hinde snor(e) (stramt) om; ombinde (stramt).

VSO. MO. Man har . . hidtil lukket Post-

poserne ved Omsnøring med Sejlgarn. Da^f

Nyh.^/6l911.1.sp.6. billedL: *Stærke Laocoon
dii (j: Johs. Ewald) med det omsnørede
Bryst 1 Oehl.L.1.238. \\

('.//'.-stikkel; med.) om-
binde en aare for at standse blodstrømmen i

den; underbinde. Panum.430. 2) [14.2] (nu
sj.) snøre paa ny, paa en anden maade. VSO.
MO.

II
spec. om snøring af en kvindes snørliv.

Hun maa ofte omsnøres. 75^0. MO. -sole,
^. [-iso-'la] (ænyd. d. s.; poet, sj.) omgive

med sol(skin); omstraale. *Strax . . Vaar . . I

Med Lius og Liv og Lyst omsoeler Vand
og JoTd.Wadsk.Skuepl.233. billedl: *Viis-

dom og Ynde Dem Begge omsoler.Wadsk.
141.

OJXk^OJknt,\adv. [(nm's(nn'sdf]eZZ. (nugldgs.

ell. dial.) [-'son'sci] (jf. skrivemaaden om-
snnst.Kyhn.PE.28 (csj Gunst). Wess.69 (c^

Gunst), omsonst oo Kunst. Oehl.SH.34.
Grundtv.PS.VI.203. Winth.IIF.131. Aakj.
TJA. 73. sml.Feilb. OrdbS.(sjæll.)). {ænyd.
omsonst og omsyst, sv. f omsyss; fra mnt.
ummesus, hty. VLjnsonstf holl. omzonst (om-
zunst, omzus); af præp. mnt. umme, hty.

um (se IV. om, jf. IV. om S) og adv. mnt.
sus(t), saaledes, ellers, hty. sonst; egl.: for
saa meget o : for intet (jf. megen 2.3 samt
ingenting sp.STS^", intet sp.626*^)

||
„I dag-

lig Tale." MO.; „Nu kun i Talespr., især i

(bet. 1.1j." Levin; i rigsspr. nu lidt gldgs.,

mest anv. i bet. 3(2))

1) m. h. t. vederlag, løn ell. gengæld. I.l)

v>den at vederlag (betaling, løn, belønning)
modtages ell. ydes; uden betaling ell. gen-
gæld; gratis; for intet. *En meget fiin

og vakker Konst . . | At faae sig Huus
og Gaard omsonst, | Betale kuns med
Kriåe. Reenb.II.169. *Jegveed, man intet

faaer omsonst i vore Dage.T7ess.56. *(de)

bade, at de dem den Godhed vilde vise,
|

At give dem omsonst en Skeefuld Søbe-
ksLal.smst.76. Oehl.SH.34. *nu kommer

\

Han af sig selv, og siger, jeg skal faae
dem (o: to heste)

\
Omsonst, for Ingenting.

Hrz.XV.44. Den Karl giør Intet omsonst
o: veed at giøre sig betalt. FSO. han søgte
sine Maaltider i Klostre og Rigsstæder,
hvor man beværtede ham omsonst.Zr^rsL
H.21. Feilb. jf.: *Er det (d: at behage) en
Konst? du spørger. — Troer du, Kj'ære,

|

At du behage kan Enhver omsonst (o:

uden at gøre noget for det, uden videre)?
PalM.VIII.102.

II
ordspr., talem. omsonst

er den bitre død (o: i livet faar man
intet for intet). Mau.2282. Naar jeg sér en
Mand langt fremskudt i den offentlige
Mening . . saa forsoner det mig tidt med
den altfor store Rolle, han spiller, at spør-
ge: Hvad har det kostet? .. Thi omsonst
er den bitre Død og Livet er ikke billigt.

Hørup. II. 41. nu især (jf. bet. 1.2^ i udtr.
som du skal ikke gøre eW. have gjort
det omsonst, som løfte om (rundelig) be-

taling ell. gengæld. I skal ikke have gjort

det omsonst. Jeg staaer allerede med mit
Markstykke i Haanden. Heib.Poet.V.352.
Bøgh. II. 209. GyrLemche.DT.330. OrdbS.
(Falster), t.2) (nu sj.) uhævnet; ustraf-
fet; især (jf. bet. l.i slutn.) som trusel i

udtr. som han skal (min tro) ikke have
gjort det omsonst, dersom en anden
havde begegnet mig saa, skulde hånd ej

have giort det omsonst. Holb.llJ.1.4. sa.

10 Vgs.(1731).I1.14. VSO. Vi skal hævne os I

. . (kysser hendes Haand). Ja, vær rolig!

Han skal ikke have fornærmet Dem om-
sonst. Bøgh.in.268.

2) (nu næppe br.) m.h.t. aarsag til en
persons virksomhed, optræden: uden (til-

strækkelig, gyldig) grund ell. anledning;
uden mening ell. betydning; for ingen-
ting. *Hand holder for, at det er idel

Fandens Konst,
|
At Sygdom, Hexerie

20 sligt legges til omsonst (o: at man med
urette giver sygdom og hekseri skylden). Holb.
Paars.130. || især i nægtende udtr., i forb.

som være (jf. bet. 3.2j ell. ske omsonst olgn.

Til hvad Ende skal jeg finde dig i denne
(maskerade-)J)T2igi? . . Det er vel ikke om-
sonst, at du er kommen i denne Dra^t.
Holb.Mase.III. 9. (sønderbrydningen afGrif

-

fenfelds skjold) skeer ikke omsonst, men
efter fortiente Løn. CPIiothe.MQ.II.272.

30 *Saa stærkt omsonst en Pige aldrig grun-
der. TBruun.1.202. *Omsonst dog ej Dan-
nemænd førte i Skjold, I med Hjærterne
Løve ved Løve. Grundtv.PS. V.64. Jeg er

ikke kommen her omsonst o: uden Hen-
sigt og Bestemmelse. 7/SO.

3) m. h. t. et af forholdene^ skæbnen be-

stemt udfald (resultat) af en persons virk-

somhed, stræben olgn.: uden at opnaa
noget (det tilsigtede); til ingen nytte;

40 uden resultat; forgæves. 3.1) i al alm.

*Mod Døden man omsonst sig stræber at

bevæbne. Holb.Paars.l3. *naar matte Taa-
rer tavse glide, | Lær mig kiende, jeg om-
sonst ei leeå. Lundbye.(Rahb.LB.iI.282).
*Mage til hans Mesterværker |

I Nutid
søger man omsonst. Grundtv.PS.VI.203.
*hvergang vi var i Støvet,

|
sprang op vi

paany . . | saalænge vi kan aande,
|
tvin-

ger I os omsonst.Rich.I.162. Feilb. 3.2) (jf.
50 bet. 2) m. overgang til bet. 3.3, i forb. m.
være. *A1 hans Viisdom, al hans Konst,

|

Al hans Gierning er omsonst. Bi-or8.164.

*Forgjeves jeg søger, forgjeves jeg le-

der,
I

Omsonst er mit Raab. PAHeib.Sk.I.
321. *al min Bøn og Faste

|
Var piatud om-

sonst. mwa.B"^.i5i. VortHj.11.50. OrdbS.
(sjæll.).

II
ellipt. *Omsonst at flye, omsonst

at vilde dem forlige. T7ess.5^. 3.3) (sj.; jf.:
„Som Adjektiv er det indeclinabile og nu

60 ubrugeligt." FSO.) som attrib. adj.: for-

gæves (3); frugtesløs; spildt; unyttig. (Kalk.
III.315). Gærdespillerne havde fuldendt
3 — ganske vist omsonste — Løb, før Bol-
den blev grebet. DagNyh.''y8l922.6.8p.l.
Omsorg^, en. ['(omiscor'q] (nu næppe

br. Omsorrig. Holb.DR.V.3. sa.DH.1.509,
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KomGrønneg. 11.203. LTid.1740.572). flt

(nu næppe hr.) -er (JSneed.lIl.lS7.176) dl
t -e (Holb.DH.lII.156. Slange.ChrlV.1466.
ChrFlensh.DM.llI.il). {ænyd. omsor(ri)g,

glda. umsorgh (Suso.52), sv. no. omsorg;

jf. ty. umsor^en, pleje; til IV. om 6.2 og

sørge (for); jf. Forsorg og Omhu; især Q3

(jf. dog Feilb.)) om særlig sindsbeskaf-

fen hed (ell. sindstilstand) ell. (nu især) der-

til svarende (deraf fremkaldt) virksomhed
(især i udtr. som betro, overlade til

ens omsorg, bære (Sir. 8. 16. Wess.119.
Gylb.IV.52), drage (se III. drage 12.3;,

have omsorg for olgn.).

1) (nu mindre br.) i al alm.: ønske om
og vilje til at handle paa rette ell. bedste

maade med hensyn til, tage sig (virksomt) af,

sørge for, hvad der falder inden for ens an-
svars- ell. pligtomraade , ell. om en saadan
ansvars- ell. pligtbestemt virksomhed; virk-
som interesse og (levende) omhu; tid-

ligere ogs. spec: bekymret, ængstelig in-
teresse; bekymring. Haver omsorg for

(1819: Beflitter Eder paa; 1907: lægger
Vind paaj det gode, for alle menniskers
aasyn. Rom.l2.17(Chr.Vl). (kongens) meste
Omsorg (var) at conservere og giemme
sine Penge. Holb.lntr.1.74. Adieu Morder-
inde! hav Omsorg (nu: hav omsorg forj,

at jeg kand blive hæderlig begraven, som
en ret Christen, med Sang-Klokkerne, sa.

Usynl.111.4. *Min Omsorg aldrig var,
|

Hvad Morgendagen skiænker,
|
Kun paa

i Dag jeg tænker. Rein.(Rahb.Tilsk.l791.
354). Nogle Forretninger havde jeg netop
her i Byen, der havde bedre af min egen
Omsorg end en Andens.Winth.VIII. 148.
Det Øvrige overlader jeg ganske til din
Omsorg. F/SO. Et Spørgsmaal er hidtil

ikke behandlet af Geognosterne med den
Omsorg, som det fortjener, nemlig nye
Arters og Slægters Fremkomst. GForchh.
DG.ll. Der er anvendt ringere Omsorg
paa Sproget og den sproglige Finhed.
Brandes.Vll.166. (sj.) m. objektiv gen.: *Si-

den frisk og glad jeg kan
|
Ogsaa Husets

Omsorg bære. SalmEj.444.3. || anv. som et

mere bet.-kraftigt ord end Omhu (ofte be-

tegnende en mere aktiv, virksom, undertiden
en mere personlig præget, interesse ell. be-

stræbelse end Omhu), kun vor Omhu skal
være for Ord, men vor Omsorg for Tan-
ken. Rahb.Stiil.95. PEMUll.HOf. MO.

2) (følelse, der fremkalder) en (venlig, kær-
lig) virksomhed (i tanke og handling) til

gavn, hjælp, værn for et andet væsen (som
man føler sig forpligtet til at sørge for); af
kærlighed fremkaldt, paa følelse af
ansvar hvilende (varig) omhu; for-
sorg. Præsterne skulle have Omsorg for
de Fattige.DX.-^— 7—^. Kaster al eders
sorg paa ham; thi hånd haver omsorg
(1819: Omhu; 1907: Omsorg; for eder.
lPet.5.7(Chr.VI). Jeg takker mine kiære
Forældre, at de har Omsorg for min Vel-
færd. ^oZfe.Perw.J. 7. *der er draget

| Til-

børlig Omsorg for den høie Giest. Oehl.

EA.273. hvor snart lærte Hun . . at elske
dem, til hvis Omsorg Hun nu var betroet.
Mynst.Wilh.il. Han vilde protestere mod
al faderlig Omsorg fra denne Mands Side.
Schand.TF.il.106. På Island., var fårene og
køerne bondens første omsorg. Grønb.RN.
10. jf. bet. 1: Forbedringer . . skaffes dette
Folk ved din Omsorg (Chr.Vl: formedelst

10 din forsyn; 1819: Forsorg;, mægtigste Fe-
likslApG.24.3(1907). (sj.) m. objektiv gen.:

det Høyeste Væsen bekymrer sig Intet

om de Ting, som ere her neden til, til

hvilkes Omsorrig det har skabt andre
stoere og smaa Gnder. LTid.1740.572.
Omsorgs-, i ss^r. ['cnmscorqs-] CP -fuld,

adj. (<: MO.) som viser ell. vidner om (me-
gen) omsorg. 1) (jf. omhyggelig; mindre
br.) til Omsorg 1. (han har) gjort sit Navn

20 kendt som den . . omsorgsfulde Embeds-
mand. X)a^iV^t//i.V3i9i-2.i.sp.6. som adv.: hun
(tilegnede) sig omsorgsfuldt alle Kresens
Meninger og Talemaader. Pow^S-S'.i^. 2)

til Omsorg 2. Fader fulgte mig til Skole
hver Morgen . . I det hele var han kærlig^

og omsorgsfuld mod voXg. AndNx.DB.64.
(veteranerne) vandrede (rundt) med om-
sorgsfulde Slægtninge under Armen. Dag
Nyh.^^hl910.1.sp.3. som adv.: Medens de

30 spiste, saa Mikkel hen til sin Fader. Sønne-
konen passede ham omsorgsfuldt. JFJen-s.
SS.23. jf. : dersom (forældre) ville udvikle
. . Omsorgsfuldhed (hos børnene)^ da
skulle de give dem levende Dyr at sørge
ioT.VortHj.12.25. -pligt, en.(mell.fagl.)
spec. til Omsorg 1, fx. om sælgerens pligt

til at drage omsorg for en solgt, men endnu
ikke af køberen overtaget vare. Lassen.S0.55.
EMackeprang. Forsikrings - Leksikon . (1922),

W102.
om-spaa, v. [6.3] {ænyd. d.s.; nu næppe

br.) profetere, spaa om; udtale sig om, om-
tale i en spaadom. (i pass., især part. brugt
som adj.). den Forløser, som var omspaaet
(o: Messias). Holb.Kh. 89. (jødernes) om-
spaaede Omvendelse. Argus.l771.Nr.49.2.
disse Spaadomme (o: om politiske spørgs-

maal) vilde giøre større Skade, end Gavn^
siden han dog ikke torde nævne de om-

so spaaede Personer reent nå.Rahb.Tilsk,
1791.89. -spade, v. [12, 13.3] [-,sba-'a8]

vbs.-mng. (j/'. -stikke 2; nu næppe br.) m.h.t.

jord(stykke): grave (og vende) med en spade;
gennerngrave. vAph.(1759). VSO. MO. \\

m.h.t. korn olgn.: d.s. s. omskovle. vAph.
(1759). -spejde, V. [10.2] [-(Sbai'de] (sj.}

spejde rundt til alle sider; præs. part. brugt

som adj.: *hun (udsendte) omspeidende Blik-

ke. Pa^^es. i) 7.771. 457. *Hermeias, den
60 skarpt omspejdende 'LjsgVid.Gertz.(Wilst.

Od.(1909).l.v.38). t -spejle, v. omgive
(som) med et spejl; se, opfatte fra alle sider,

*Du (o: gud) mig meget bedre kjender,
|

End jeg selv . . |
Du omspeiler alt mit

Sind . .
I
Og seer mig i Hjertet ind. Kingo,

297. -spil, et, (især sport.) vbs. til om-
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spille 3. Kampen mellem Akademikerne
off Kjøbenhavns Boldklub (endte) ved Om-
spil . . med Sejr for K.B. FoUVb1907.1.
DagNyh?^l-,192é.7.spA. -spille, v.[-,sbel'9]

v6.v. J/". Omspil, {ænyd.d.8.) t) CO spille (be-

væge sig spillende) om. denne Høi, som
Solens Straaler omspille. ^a^^es.i)F.X47.
Stafeldt.86. *Sommernattens Luft

|
Om-

spillede saa sødt vor Kmå.Winih.Raandt.
13. Marie sad lige i Skæret fra Kaminen,
omspillet af det rødlige Lys. JPJac.I.192.

2) [12.2] (sj.) i forb. omspillende vind,
vind, som kommer snart fra en side, snart

fra en anden; omløbende vind. CollO.(Nord-
sjælland). 3) [14.2] (jf. Omspil; tø, nu sj.)

spille en gang til; spille om. Farven er sve-

get; det hele Spil maa omspilles. FiSO.

Symphonien blev tre Gange omspilt. smst.

-spinde, v. [-[Sben'a] vbs. -ing (Scheller.

MarO.). {ænyd. d.s.; j/.-sno, -snære, -snøre

1, -vikle; især O) omgive med spind; spinde,

vikle traade om. (edderkoppen samlede æg-
gene) til en kugleformet Masse, der blev
tæt oms^uiidet.NaturensV.1915.30?. Herre-
cykle . . engelsk Styr omspundet med Iso-

lerbaand. FolitiE.KosterbU''U192S.2.sp.l. \\

overf. *Vee Niddingen, som kiender kun
den Fryd,

|
Oprigtighed med Lumskhed

at omspinde. Rein.401. *Hun har omspun-
det Kongen med farlig Tryllemagt. I?awc/i.

LDR.186. Nathans.MP.89. jf.: (den) be-
rømmelige, efterhaanden sagnomspund-
ne Afskedsfest. EmilBasm.FB.15. JacPa-
ludan.(DagNyh.Viol933.15.sp.5). -splitte,
V. [12.2] (sj.) (splitte og) omsprede, om den
svenske Litteratur har man adskilligt; men
. . ufuldstændigt og paa forskiellige Ste-

der omsplittet. Cit.l811.( Grundiv.B.I.50).
CO -sprede, v. [12.2] [-isbre'Qa] vbs. -ning.

{ænyd. d. s.; jf. -sfjlitte, -strø 2; nu 1. br.)

sprede rundt om(kring); udsprede; uegl.: an-
bringe (spredt) hist og her. Dragonerne ere
omspredte over hele Landsbøygden. PiV
Skovgaard.B.153. MO. Bogtrykkerkunsten,
der daglig omspredte farlige Bøger. Bran-
des.(Tilshl927.I.85). m. h. t rygte olgn.: *er
det sandt, Gregor, hvad tusind Tunger

|

Omsprede rundt til alle Verdens Hjørner,
|

Har Du Kong Henrik løst af Kirkens Ban?
Bauch.DV.III.90. MO. \\ især part. om-
spredt brugt som adj. hans seenere i Tids-
skrifter omspredte Fortællinger. Rahb.LB.
1.151. Den stakkels Kone gav sig til at
opsamle sine omspredte YsLTeT.Molb.JB.
1837.40. Brandes.(JLange.I.i). CO -sprin-
ge, v. [-[Sbreix'e] {ænyd. d.s.; nu 1. br.) især
[12.2]: springe om (hid og did). I hendes
Hule hun af Raseri omsprang. Eolb.Paars.
47. Bagges.Dy.X.53. *l Busken hist det
muntre Føl omspringer. Lund.(Rahb.LB.I.
188). -spnrg^t, part. af omspørge.
omspænde, v. ['(omisbæn'a] præt. -te;

part. 'i ell. f -et (Holb.Mel.IV.2. sa.Hh.II.
221). vbs. (1. br.) -ing (Saaby.''), {ænyd. d.s!)

1) CD til IV. om 1.1 og lO.i. I.t) om noget
udspændt (udstrakt): sjjænde, naa, være an-

bragt (stramt) om (en ting); om person (ofte

i forb. m. præp. med^ dels: omfatte med
haanden (hænderne), armene, dels: anbringe
noget (udspændt, udstrakt) om (en ting);

spænde om; omfatte; omslutte, hånd
ombandt ham med liv-kiortelens konstige
belte, og omspændte (1871: spændte den
om; 1931 afvig.) ham dermed. 5Jfos. 8.

7

(Chr.VI). (kirken) staar paa 160. Pillere

io af hvidt Marmor, og hver af dem er saa
tyk, at 3 Mænd kan neppe omspende den
(o: med udstrakte arme). Borrebye.TF. 544.
*(jeg) forlanger . .

|
Hvad af Rum jeg kan

omspænde
|
Med en spilet Oxehud. Oehl.

Oehl.BL.99. Buskene (af klittag) gjøres
saa store, at de beqvemt kunne omspæn-
des med een Haand. Andres.Klitf.313. Ma-
dam H.s lange Arme omspændte (den unge
pige). Schand.SB.162. Over tyve Vedbend-

20 grene . . omspænder Cypressen, ^a^wrews
V.1913.270. jf.: *Hver Time vil jeg dig
(o: Jesus) . .

|
I Kierlighed omspænde

(o: omfavne). BrorS.28. (jf.bet.l.i) billedl:

Dødens Reb omspændte (1931: omslutte-
de) mig.Fs.18.5. Grundtv.SS.V.375.

\\
(nu

1. br.) m. obj., der betegner det omsluttende

(især vaaben( bælte) olgn.). Grundtv.PS.III.
197. *(han) Kastede Kaaben omkring sin

Barm og omspændte sit Glavmå. Hauch.
30 SD.I.67. Han omspændte ham selv Kaar-

den. 750. At omspænde sin Rustning. swsf.

1.2) omgive, omslutte paa en afspær-
rende, indelukkende maade. •Skyg-
gerne (o: de døde) var heelt af lis om-
spændte. CJ5rifo/&.i)«w/e.J.5i6. billedl: Dø-
dens Bølger omspændte (1931: omsluttede/
m\g.2Sam.22.5. || om (fjendtlige) personer,

krigsmagt olgn. (fjenderne) omspændte mig
fra alle Sider, og der var Ingen, som hjalp

40 mig. Sir.51.11. han (havde) deelt sin Magt,
for at omspende Landet.Vogelius.Lovt.41,
*I er omspændt her af Speidere,

|
Bag-

talere, som intriguere mod \ei.Eeib.Poet.

IV. 255. (krigen) med hvilken de havde
omspændt (Chr.VI: omgave; ham (1931:
(de krige) man fra alle Sider paaførte ham/.
lKg.5.3. II (jf. bet. 1.3/ om ild (flammer).
Borrebye.TF.373. Du . . troer at Ilden i

et Øieblik maa omspænde hele Huset.
50 Molb.Reise.1.24. Frue Kirke brændte, vi

saae det høie Taarn omspændt af Flam-
mer. ^«wc/i.ilf/'^.5i5. En Fyrbøder om-
spændt af Flammer. FolketsAvis.^y3l921.2.

sp.3. 1.3) have som ell. indeni for sit om-
raade; omfatte; spæyide over. der skulde
omspændes et større Stykke (af en skov),

end tre Jægere kunde forsyare. Bogan.II.
62. Den, der . . staar paa selve Himmel-
bjergets Top og . . forsøger at omspænde

60 Udsigten mod Øst og Nord og Vest. RGan-
drup.(DanmIIVC.501).

\\ (jf. bet. 1.2 slutn.)

om epidemi olgn. denne af Epidemien om-
spændte F.gn.Goldschm.VI.420. Kierk.XIV.
315. jf.: ^Taushed . . |

Omspænder den
før oprørte Sal. Sander.Barp.20. \\ (jf. alt-

omspændende/ overf., i udtr. for aandelig
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omfatten, aandsevners rækkevidde, virksom-

heds, begrebs omfang olgn. et og samme
Møde (kunde) omspænde baade „Tiltale"

(o: fra bejlerens side), „Svar" og . . „Bort-

fæstelsen^. TroelsL.IX.127. uheldige Friere
. . faldt udenfor, hvad menneskelig Med-
følelse yderst kan omspænde. JacPaludan.
UE.64. ^ar<. omspændende brugt som
adj.: (meget) omfattende; af (stor) række-
vidde, i visse Kredse (tales) om en lille Be-
givenhed, der sandelig ikke er af omspæn-
dende Art. DagNyh.^'Vio1921. 3. sp. 3. For
første Gang forstaar hun rigtigt, hvad et

saadant amerikansk, verdensomspæn-
dende Firma . . eT.PLevin.LN.35. 1.4)

overf. anv. af bet. I.1-2. jeg er omspendt
med lutter Ulycker og fortrædelige Yov-
Tetninger. Holb.Kand8t.V.5. *En Tomhed
seer jeg alt omspænde Siælens Øye.Ew.
(1914). 1.24:3. II

især om (stærke) følelser,

tvivl olgn., der virker knugende, hindrende,
overvældende. Mit Hierte er saa omspendt
af Sorg og Forbittrelse, min Hierne saa
forvirret, at jeg veed ikke, hvad Resolu-
tion jeg skal tsige.Rolb.HP.IL4. *hellig
Skræk omspænder mig — Jeg bæver I Ew.
(1914).IL 182. *Omspendt af Tvivl, og
mørke Tanker . .

|
uroligt, vildt, mit Hierte

banker. Frank.SD.25. (han gyste) over den
rædsomme Magt, hvormed Lidenskaben
havde omspændt hans Sjæl. Gylb.(1849).
XI.108. jf.: Du er uvis og tvivlom-
spændtJThLundbye.(LFrølich.Optegnelser
ogBreve.(udg.1920-21).53).

2) til IV. om 14: spænde om. 2.1) [14.i]

(sj.) lade (forspændte heste) bytte 'plads. Det
var ikke muligt at faae Hestene af Stedet,
førend vi omspændte dem. FSO. 2.2) [14.2]

(nu 1. br.). Seletøiet maa omspændes. MO.
Il
(nu næppe br.) m.h.t. forspand: skifte

(heste). Saasnart vi havde omspændt,
kiørte vi videre. 7S0. Derpaa kjørte jeg
med omspændte Heste, der vare bestilte,

til Bureauet. deMeza. Krigs-Dagbøgerl849-
51.(1928).192.

3) {muligvis til IV. om 4.2 (og egl. m.h.t.

heste: spændes ved siden af hinanden, gaa
i samme forspand); dial., nu næppe br.) om
mennesker (ægtefolk): omspændes, for-
liges; komme (godt) ud af det med hinanden;
„spændes", de kan ikke got omspendes,
siger Bonden om Egtefolk, naar de leve
i Uenighed. Junge.
om-spørge, v. [-isbør'qa] vbs. -spørg-

sel (s. d.). {ænyd. d. s. (bet.2)) \) [6.1] (nu sj.)

d. 8. 8. efterspørge 2. Det er en Artikel,
som aldrig omspørges i Handelen. F5fO.
en omspurgt (= efterspurgt) Vare. Cit.ca.

1910.(OrdbS.). 2) [6.3] 2.1) (ud)spørge (en),

forespørge om (noget). Jeg svarede, at jeg
(ikke) bekymrede mig meget om de Per-
soner, som han omspurdte (0: udspurgte
mig om).Holb.Ep.III.430. (han) blev om-
spurgt, hvor han benævnte Dag havde
været. LSmith.DN.141. VSO. MO. \\ nu næ-
sten kun (jf. VSO. MO.; jur., emb.) i part.

omspurgt brugt som (attrib.) adj. (i best.

f., med ell. uden forandret art): som man
har spurgt om ell. (m. afsvækket bet.) bragt
paa bane, inddraget i drøftelsen, (tidligere)

omtalt, omspurte Fugl er ikke til. Holb.
MFbl.87. Naar det først er givet om en
Person, at han ordentligviis ikke er ved
sin fulde Forstand, saa er Formodningen
og for, at han i det omspurgte Øieblik

10 ikke var sin Fornuft mægtig. ASØrsted.
Haandb.1.532. Conferentsraaden sagde be-
standig: „Jeg har fattet den Plan; jeg har
samlet disse Data .

." (skønt det) var mig,
som havde fattet den nævnte Plan, sam-
let de omspurgte Bsitsi. Schack. 345. (den
anklagede) giver derpaa en simpel og klar
Fremstilling af, hvad hun har foretaget
sig den omspurgte BsLg. TroelsL.VI. 30.

2.2) (1. br.) gøre til genstand for forespørgsel
20 ell. omtale (i vide kredse) som noget inter-

essant ell. mærkeligt, (i pass.). Den sande
Lærde er altid ofen sande Store. Hans
Navn hædres, hans Minde agtes, hans
Gravsted omspørges.Mall.SgR.558. et af de
videst omspurgte Slag, der nogensinde er
blevet leveret i Norden. JGFRæder.Danm.
under SvendEstridsen. (1871). 55. -i^pørg^-

seU en. [-|Sbør'qs(8)l, -|Sbørs(8)l] (nu sj.)

vbs. til omspørge. 1) til omspørge 1 : efter-

30 spørgsel (2). Der skeer idelig Omspørgsel
derefter, d. e. det er meget afsætteligt;

søges begiærligt. VSO. 2) til omspørge 2

:

udspørgen; forespørgsel. vAph.(1764). da
de vidste, hvo disse Mænd vare, behø-
vede de ikke videre Omspørgsel, grebe
til Vaaben, ag begyndte at kiæmpes. i2a/i6.

NF.II.89. -sitaa, v. {ænyd. omstaa, -stan-

de; jf. omstændelig osv.) 1) staa (rundt)
om (en). vAph.(1764). *(Telemachos og)

40 Koehyrden, og Svinenes Hyrde
|

.. om-
stode nu trindt Odysseus. Bagges. Gieng.
Till.20. smst.35.

\\
(j/*. omkringstaaendej i

olm. spr. (CD) kun part. omstaaende brugt
som adj. (ell. subst.). I den højre Haand er
et forgylt Kors . . hvor med hånd signer
det omstaaende Folck. Pflug.DP..366. Ly-
set er det, som giør de omstaaende Ting
synlige. Eilsch.PhilBrev.194. Bergs.BR.32.
nu især anv. som subst. (i fit), om personer:

50 Ret som jeg stod paa Gaden engang, og
formanede Folk til Gudsfrygt, kom en af

mine gamle Cammerater . . og sagde til

de Omstaaende: Denne Mand . . er en af

de største Skielme der kand gaa paa hor-
den. Holb.Arab.lsc. VSO. S&B. 2) [13.1]

(især emb. ell. ^) pari. omstaaende brugt

som adj. : som staar (er skrevet, trykt) paa en

anden (hosstaaende, nu især: efterfølgende)

side i en bog, et regnskab olgn. Hvorledes
60 forenes da dette med det Omstaaende (o:

det paa foregaaende sider sagte). Hauch. VII.

372. Opmærksomheden henledes paa om-
staaende Bekendtgørelser fra Overpost-
mesteren. J5eWri(i.'Vi2i904.M.5.sp.6. Under
Henvisning til de i omstaaende Skema
indeholdte Oplysninger og de hoslagt føl-
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gende Bilag tillader underskrevne . . mig
at ansøge om dansk Indfødsret. JwrFor-
mularbog.^38. T som adv.: jeg tillader mig
omstaaende at tilstille Dem Regning paa
den i Dag afgaaede Sending. Ludv. Eegneb
Købm.IIl.13. -stable, v. [-isda-'bla] vbs.

-ing (VSO. Wagn. Tekn.477). {ænyd. om-
stable, sætte stabler (skel) om) 1) (sj.) stable

(noget) op om; omgive med stabler (af). uegL:

*Hun vidste at en Ung-Karl slog
|
Kun

Vrag paa gamle Koner,
|
Naar de ey vare

rige, og
I

Omstablede med Kroner. Graah.
PT.I.125. 2) [14.2] (fagl.ell. Cp; stable (bræn-

de olgn.) op paa ny; stable om. MÉ.1811.
247. VSO. MO. Stablerne (af planker)

omstables . . efter Tid og Lejlighed. IFa^w.

Tekn.477. -stemme, v. [14.2] [-jsdæm'a]

vbs. -ning ell. (nu sj.) -else (VSO.). 1) (især

fXi) i egl. bet.: stemme (et musikinstrument)
paa ny, paa en anden maade; stemme om.
*Min Luth omstemmed er, gir sød og lif-

lig Klsing.Holb.Metam.l. VSO. MO. 2)

overf.: fremkalde en (væsentlig) anden til-

stand ell. beskaffenhed hos noget. 2.1) CO

m. h. t. persons sindstilstand, væsen olgn.

Grækerne have dannet deres Digterver-
den efter deres egen Natur: vi kunne
ikke laane hiin uden at omstemme os
efter åeiine.Ørst.V.199. *Hans Værdig-
hed til Ynde sig omstemte (PalM.Adam
II.III.57: forvandled sig til Ynde;. PaZM.
V.301.

II
nu næsten kun (især m. person-

subj.): fremkalde en afgørende forandring i

£n persons anskuelser, sindelag, holdning i

forhold til en vis sag; bringe paa andre tan-
ker, for at kunne . . stemme og omstem-
me Bønderne . . maatte en Konge . . be-
sidde Folkets Hengivenhed. ikfoZ6./)iT. /I.

226. nu har Vinden vendt sig. Herre!
Synet af . . den unge Konge har omstemt
Hoben. Ing.EM. III. 5. tænk ikke paa at

kunne omstemme mig, jeg har betænkt
Altl IICAnd.Span.55. En god Regent er
tidt bleven omstemt af slette Raadgivere.
Drachm.E0.12. 2.2) (fagl.) om fysisk for-
andring.

II
(med., biol.) ved medicinsk paa-

virkning fremkalde forandringer i organis-
men(s celler), (kviksølvkuren) frembringer .

.

en Omstemning, en Forandring i hele Or-
ganismen, hvorved i de fleste Tilfælde
Helbredelsen opnaaes. Hygæa. (1827). 381.
omstemmende Behandling. JPBlich. Chir.
1.317. Alterantia, omstemmende Læge-
midler, kaldte man tidligere visse Læge-
midler, som man tiltroede Evnen til at
kunne fremkalde grundige Forandringer
i Organismens Ernæringsforhold. SaUI.
582. Ugeskr. f. Læger. 1928. 695. sp. 2. om
kønsskifte ved overførelse af kønskirtler til

et dyr af modsat køn: (ved) forsøg med
„kønsomstemning" (kan man) faa fx. hø-
ner „omstemt" til haner. Tilsk.l933.1.135.

II
(i psykologisk spr.) fremkalde en paavirk-

ning paa et sanseorgan, saa at dette ikke rea-
gerer paa normal maade over for en ny sanse-
paavirkning. SaVXVIII.496. -stemple.

v. [14.2] [-|Sdæm'6Za] vbs. -ing. (fagl. ell.

©; paatrykke, give et nyt, et andet præg;
stemple paa ny. slig Omstempling af gamle
og 140 Aars Ducater med det Holsten-
ske Vaaben var imod det forige giorte
Foring. Slange.ChrIV.928. Han lod alt det
kiøbte Sølvtøi omstemple. 7/SO. at betale
Forskiellen mellem det brugte stemplede
Papir og det, hvortil det omstemples. For-

XQ ordn.^''ltl845.§31. MO. S&B. \\ overf.: for-

andre paa væsentlig maade; især: give, faa
til at fremtræde med et andet præg, en an-

den værdi. *Vanens Magt omstemple kan
NsitvLTen.Foersom. Hamlet. 143. denne At-
traa efter at omstemple Svaghed . . til

Byd. Brandes.VIL 630. Hvor meget Kri-
stendommen end betegner en Omstemp-
ling af de hedenske Livsværdier, volder
den dog intet egentligt Brud. GeorgChri-

20 stensen.Litteraturhist.I.(1916).20. -stiger,
en. [14.i] [-jSdi'qar] (1. br.) (sporvogns)pas-
sager, der benytter omstigning. 119,374,000
almindelige (passagerer) og 39,791,000 Om-
stigere. DagNyh. ^Vn 1931. 7. sp. 3. - stig-
ning, en. [-|Sdi-'(q)neii,] flt.-er, {<cS&B.;
vbs. til stige om; til lY. om. 14.i) (en passa-
gers) skiften fra en (jærnbane- ell. især omni-
bus-, sporvogns)rute til en anden. D&H.
Rode.EM.76. (han) beslutter at rejse til

30 Miinchen, hører, der er to Omstigninger
paa Vejen. KMich.(PoUl^l928.8.sp.l). \\ ogs.

(talespr.) (i.s.s.Omstigningsbillet. Jeg vilde

gerne have en Omstigning til Linje 20.

CAlstrup.Typer.(1920).73. \\ hertil Omstig-
nings-billet (en særlig billet, der giver ret

til omstigning. Rode.EM.76. overf.: Fattig-

dommen er ligesaa god som en Omstig-
ningsbillet til Himmerige. Tandr.Skæbne-
musen.(1909). 197), -ret ofl. -stikke, v.

40 vbs. -ning (vAph.(1764). HavebrL.^IL390).
{ænyd. omstucken, udsyet, broderet rundt
om) 1) (jf. -snøre 1; med.) med en krum
naal føre en traad omkring et overskaaret

blodkar og knytte det sammen med det nær-
meste væv for saaledes at standse blødningen.

bringe Blødningen til at ophøre . . ved
Omstikning. Vgeskr. f. Læger.1918.1261. 2)

[12, 13.3] (jf.-gTa.ve, -skovle, -spade; især

gart., landbr.) stikke et redskab (en spade
50 olgn.) ned i en masse for at løsne, vende,

blande den; grave overfladisk olgn. omstikke
et Tl2iM.gehede.vAph.(1759). FJCJensen.
Da.Havebog.H1876).151. Kompost (er) Af-
fald . . som i et Par Aar har ligget i Bunke
og i den Tid er bleven omstukken nogle
Gsinge.VortHj.III4.83. Er Jorden (leret)

bør den omstikkes øverligt, uden egent-
lig at graves. Haven. 1925. 63. sp.l.

\\
(nu

næppe br.) om omskovling af korn. LTid.
60 1753.245. VSO. MO. 3) [14.i] (jf. omfade,

afstikke 2 ; fagl.) tømme vin fra et fad over

paa et andet (især: forsigtigt, omhyggeligt,

V. hj. af en hane, en „kran"; jf. omstyrte 2);
omtappe. Tode.SB.85. Frank.SM.1805.42.
VareL.^830. 4) [14.2] (1. br.) stikke paa ny,

en gang til; m. h. t. kobberstik olgn.: VSO.

XV. Rentrykt «/2 1934 40
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MO. -stile, V. [14.2] [-|Sdi-'la] {jf.no. dial.

umstiling, sv. omstilisera; sj.) affatte i en

anden stil; omarbejde, omforme stilistisk.

„Valdemar Daa og hans Døttre" . . er en
af de Historier, jeg oftest har omskrevet
og omstilet, for at give Sproget Klang
efter den henfarende, susende Vind. IZO
And.(1919).V.398. -stille, v. [-isdel'a] vhs.

-ing (s. d.). 1) anbringe, stille rundt om en
ting; omringe; omgive. *med Spioner Huset lo

er omstillet. Kruse.DV.II.342. || nu vist kun

(jæg.): omgive (et jagtomraade) med jagt-

garn , med flag olgn. ell. med klappere. Vig
MøllHJ.24.184. 2) [12.2] (nu sj.) anbringe,

(op)stille rundt om(kring), hist og her. At
omstille Soldaterne o: anvise hver sin

Plads. 7^0. MO. 3) [14] (især fagl.) stille

(opstille, indstille)paa en ny, en anden maade;
spec. (til IV. om 14.i; jf. Omstillingj m.h.t.
to ensartede genstande: stille i omvendt orden; 20

ombytte. Brikkerne staae urigtigen; de maae
alle omstilles. F50. Tungerne (i et sporskifte

blev) trukne overmod den anden Side (Spor-
skiftet „omstillet"). DSB.Tjen.1.27. Barne-
vogn . . kan omstilles til 2 Sæder ved en
Klap bagi. PolitiE.KosterbV^U1925.1.sv.2.

jf. indstille 2.2: Et veldannet sundt Øje
omstilles altsaa efter Objecternes forskj el-

lige Frastand. Herholdt. (PhysBibl. V. 345).
uegl.i en og anden (o: arbejdsløs) finder sig 30

et nyt „Job", omstiller sig fra sit gamle
Erhverv, der har kastet ham fra sig, til

Qt nyt. GadsMag. 1933. 616. -stiller, en.
[-jSdel'ar] især (fys.) til omstille 3: meka-
nisme, indretning, hvorved omstilling (af et

apparat) udføres; m.h.t.telefoner paa samme
ledning: (ved) „Enkelt-Omstiller" (forbindes)
enten det ene eller det andet Apparat .

.

med Ledningen . . ved . . „Dobbeltomstil-
lere" kan de to Apparater ogsaa indstilles 40

til indbyrdes Samtale. BHolst.Elektr.1.185.
-stilling;, en. [-isdel'eri] flt. -er. vbs. til

omstille, spec. (især fagl. ell. tD) til bet. S;

ogs. om det herved fremkomne resultat. VSO.
den fortræffelige Virkning af Ordenes
Omstilling: „Blond var hans Haar." J5raw-
des. V1.474. Kakkelovne, Komfurer renses,
pudses, udmures. Omstilling og Murrepa-
ration udføres. Po?.V4i9^6.i6.sp.5.

II
(sprogv.,

1. br.) om det forhold, at to lyd (i samme 50

ord) har byttet plads (metatese). Sal.XIII.
887. Oxenvad.VortSprog.I.(1933).16. \\ hertil

ssgr. som Omstillings-gear (jf. omskifteligt
gear u. omskiftelig 1. PolitiE.Kosterbl.^h
1923.2. sp.2); spec. (telef.) i udtr. for forsk,
indretninger, hvorved paa en telefoncentral
abonnenterne stilles i forbindelse med hinan-
den, som Omstillings-bord (HHolst.Elektr.il.
189), -nøgle (OpfB.^II.630), -tavle (smst.
622). -stimle, v. [-jsdem'la] (nu sj.) stimle 60

(sammen) om; samle sig i tæt skare om.
*den omstimlende og tusindtalte Mængde.
ChrFlensb.DM.1.3. Ved hvert Skridt om-
stimledes vi (i jødegaden) af . . alting fal-

bydende . . Skakreré. Bagges.L.II.122. *ud
fra Fjeldets Krat (banditter^ie) vrimled

|

Og Vogn og Heste vildt omstimlet. Winth.
Digin.264. Nu stod jeg paa Legepladsen,
ene med min Sorg . . omstimlet af hun-
drede skrigende og vrængende Drenge.
Bergs.GF.1.56. -straale, v. [-isdråUa]
vbs. -ing (VSO.). (tD, især højtid., poet,
relig.) omgive med et straalende lys(skær);
omskinne; ofte billedl. *Tænk, naar engang
den Taage er forsvunden,

|
Som her sig

sænker over Livet ned . . | Og Lys om-
straaler hvert af mine Fjed I SalmEj. 650.1.

*MusaI . . dit herlige Tempel
|
Omstraales

af Himlens ætheriske Blaa.. Éei7i.ND.11 9.

Biergtoppen, omstraalet af Aftenrødens
Glanås.MO. Det Halvgudsskær, der . .

omstraalede den absolute Arveherre. JP
Jac.I.156. ApG.9.3(1907; se u. omskinne^.

jf.: Om Karl den stores sagnomstraa-
lede Skikkelse . . grupperer alle Sagn
og Sange sig.VVed.H.105. -strejfe, v.

[-isdrai'fa] (f -striffe. Cit.l713.(KbhDipl
VIII.202)). vbs. CP -ning. (jf. -strippe; især
nedsæt.) flakke om; strejfe om; føjte om.
1) [3] (nu sj.) m. obj. vAph.(1759). om-
streife Byen, Landet, o. s. v. VSO. MO.
(„sielden"). 2) [12.2] uden obj. 2.1) om per-
son, nu især (jf. Omstrejfer^ om landstry-

ger, løsgænger (jf.: „Egentligen om Solda-
ter, der uden Krigstugt sværme omkring
i mindre Hobe paa Plyndring; men og
undertiden figurligen om Dagdrivere og
Lediggængere." 7iS0.j. fremmede soldema-
gere, som med deris solde og sigter . . paa
landet omstriffer. Cit.l713.(KbhDipl.VlIL
202). Paa, hans Omstreifninger traf (kong
Helge) en deilig Jomfrue ved Navn Thore.
Ew.(1914).1.271. *hvor i Verden har han
(o : den evige jøde) ei omstreifet

|
Paa sine

SjvmiilsstQvler. PalM.V11.249.
f|
nu især

part. omstrejfende brugt som adj. vAph.
(1759). Klager over . . omstreifende Perso-
ner. ÉancCirk.-Vil819. føre et omstreifen-
de Liv.750. En Dag kom en Prædikant, en
af de her omstrejfende Missionærer.T/m-
borg.DP.67. (jur.:) omstrejfende Løsgæn-
geri. Goos.II.90. 2.2) om dyr. (man bør ikke)
tilstæde (jagthundens) fri Omstreifning
udenfor Huset, eller paa Veie og Stier.

Blich.(1920).XVIII.38. \\ især part. om-
strejfende brugt som adj. Som en brø-
lende Løve og en omstreifende (Chr.VI:
omkringløbende; J?55i: graadig^ Bjørn, er
den Ugudelige, der hersker over et fattigt

Folk. Ords.28.15. (jagtlovene er) skadelige
for Væsner, der er i den Grad omstrejfende
somFuglene.NaturensV.1918.397.2.3)overf.;
især i part. omstrejfende brugt som a dj.

| j

(jf. 11. flakke 1.4; l.br.) om blik. Hendes
først sky omstrejfende Blik fæstede sig

sikkert paa Fræsten. Schand.SF.99. || (jf.

tt. omflakke 2, omsvæve 3; anat.:) tiende
Hjærnenerve (nervus vagus), den om-
s trej fende Nerve, kaldet saaledes fordi

d en Del af det menneskelige Legeme, som
den sender Grene til, er meget udbredt
og ligger ofte langt fra Udspringsstedet.



629 OmiBitrejfer omstrømme 680

Frem.ML.327. VoreSygd.I.125. -strejfer,
en. [-isdrai'for] (nu næppe i rigsnpr. -strøj-

fer(e). Baden.JurO. OrdhS.(»jæll.)). 1) om-
strejfende person; især (nedsæt.): løsgænger;

landstryger. Argu8.1?70.Nr.8.1. VSO. Om-
strejfere af fremmede Stammer, som den
ordnede Befolkning ringeagtede. Brandes.

XI. 850. Filmens Folk er Omstrejfere.

Hele Landet er deres. Fra Skagen til

Gedser, fra Øresund til Vesterhavet. Po/.

^''hl921.5.sp.3. (N.N.) Omstrejfer .. Rejser
mulig rundt og forhandler Børster og an-

dre Tmg. PolitiE.^I%W22.1. \\ om kvinde.

Hans (o: en keltrings) Mor var „Ann Mari
Halvrakker", der var kendt videnom som
Omstie\iev.AchtonFriis.JL.I.S92. jf.i Glar-
mester-Ane taler som forhenværende Om-
strejferske en blandet plat Dialekt. -Bø^^.

1.52. 2) (1. br.) omstrejfende dyr. (humme-
ren har ikke) kunnet finde noget passende
Opholdssted og . . er bleven Omstrejfer.
NaturensV.1913.356. \ -strid, en. [6.2] vhs.

til omstride(s): strid (det at strides) i ord
ud fra forsk, meninger, anskuelser om en
sag; tvist (paa grund af meningsforskel).

den første Gjenstand for Omstrid (var)

den hellige Nadvere. Sihh.Aa.II.99. -stri-
de, V. [- 1 sdri-'aa] v&s. j/. Omstrid. {<M0.;
til IV. 6.2; j/". omstridelig; iscer CP) omtviste,

(kun i pass.). For det første kan det næppe
omstrides, at (osv.).EMøller.Forudsætninger.

(1894).37. Det kan maaske omstrides, hvor-
vidt Statsbanerne har nogen absolut Pligt
til at sende de Tog af Sted, de skilter med.
Pol.^/8l907.4.

II
især joaW. omstridt hrugt

som adj. S&B. Af omstridt Art er Vokali-
sationén i (ordet „fem-'). Brøndum-Nielsen.
GG.I.279. et (meget) omstridt spørgs-
maal

j
ordets etymologi ell. oprindelse er

omstridt
j jf. omstridelig: (pudelen havde

engang) været hvid . . Siden den Tid —
og det var længe siden — var dens Farve
bleven saa omstridt, at det snart ikke
lønnede sig mere at tale om Farven.
Drachm.STL.116. d -strideliff, adj.
[(om'sdri-'aali] fj/'.uomstridelig; l.hr.) som
kan omstrides, omtvistes; omtvistelig. Levin.
(„sjeld."). det er . . omstrideligt, hvad der
bør meåtsiges.Tilsk.1931.11.392. -strifie,
v. se -strejfe, -strikke, v. (jf. ty. umstTi-
cken) spec.: f omgive med snører; omsnøre;
omslynge. *Du (o: midgaardsormen) skal . .

|

Med Knuder ei omstrikke
| Den angstbe-

spændte Jord. OeRiV^G.iOO. -strippe, v.

{ænyd. d.s.; især nedsæt.; nu sj., foræld., ar-
kais.) 1) [3] d.s. s. omstrejfe 1. eendeel Bra-
bander . . omstrippe landet og selge frem-
met forarbeidet ksiB.hher.Cit.l723.(KbhDipl.
7111.570). 2) [12.2] d. s. s. omstrejfe 2. 2.1)

om person, et Qvindemenneske .. som i lang
Tid havde omstrippet, og forøvet adskil-
lige Tyvener. Stampe.IL509. VSO. || især
part. omstrippende hrugt som adj. (en)
Forordning udgik, angaaende det ledige
omstrippende Folk og saa kaldede Løs-
Gesinde, saavel i Kiøbstæder som paa

Landet. Slange. ChrIV.789. den adspredte
Hær af omstrippende Flokke. Grundtv.
Saxo.UI.ll. omstrippende kedelflikkere.
FDyrlund.TN.20. HMatthicss.DK.105. 2.2)

om dyr. *Vel har jeg (0: en hare) mangen
gang paa denne Mark omstripped.Ji'Vm-.iO.
•Hyrder, der vogte paa Vang omstrippen-
de Geder. Wi/s^.i/.IJ.v.^ 74. -stripper, en.
(især nedsæt.; nu sj., foræld., arkais.) om-

10 strippende person ; omstrejfer (1). af alle dem,
som meldte sig, udvalgte han ikke andre
end løse Dravelsmænd, Omstrippere, saa-
dane deraleenebesadde en vild Tapperhed.
Suhm.(SkVid.XII.177). Bag Tvangshusets
triste Mure skulde Omstrippere og Skø-
ger fra hele Sjælland indsamles. HMat-
thiess.DK.lll. -stryge, v. [-|Sdry'(q)a]

vhs. -nmg. {ænyd. d.s.) 1) [I2.2J omstrejfe;
stryge om. Leth.(1800). VSO. || nu vist kun

20 C©, l.hr.) dels som vhs.: Omstrygning.
Leth.(1800). VSO. Omstrygen. MO. S&B.
dels part. omstry g en de hrugt som adj.:

omstrygende Normanniske Tropper. LTid.
1746.1. VSO. MO. 2)[U.2](nusj.)stryge(en
malet væg, vasketøj olgn.) paa ny, en gang
til. vAph.(1764). VSO. MO. -stryger, en.

[-isdry'(q)8r] (nu sj.) til omstryge 1 : omstry-
gende person; omstrejfer; landstryger. vAph,
(1764). Leth.(1800). MO. -strækkende,

30 part. adj. [12.2] (sj.) i forh. vidt omstræk-
kende, som strækker sig vidt om(kring);
udstrakt. Jernmalmen (udgør) paa nogle
Steder . . vidt omstrækkende Stokværke.
Brunnich.M.248. -stre, v. (Wy I hr.) !)
strø (noget) rundt om (en ting). Graven
blev omstrøet med Blomster.FSO. „Eu-
ropa" siddende paa en Kanon, der er om-
strøet med Bomber og Kugler. Jiai?(7e.

1.92. 2) [I2.2] (jf. omsprede) strø, sprede
40 rundt om(kring), hist og her. Legemet (af

en dræht forbryder bliver) i smaa styeker
Hugget, hvilket (bliver) om -strøet paa
Lande -Yeyene. Fflug.DP.1093. Liig Stø-
vet, der af Stormen omstrøes i Luften.
VSO. MO.

II
især part. omstrøet, i forb.

som ligge omstrøet olgn. talløse Steen .

.

laa omstrøede og spredte. FalM.^VIII.258.
Alt Tøiet laae omstrøet paa Gulvet, ikfO.
ogs. (nu sj.) uegl, om hvad der ligger, findes

50 paa spredte steder, hist og her. Gaarde der
ligge langt fra hinanden omstrøede. Thu-
rah.B.3. sammensanke de enkelte Træk .

.

fra mange og forskiellige Kilder, hvor de
ligge omstrøede. Mall.SgH.*6v. Fuglene
sang i Toppene af de omstrøede Træer.
Bagges.DV.XI.102. -strejfer(e), en. se

-strejfer, -stremme, v. [-isdrpm'e] {ænyd,
d.s.; 10, nu l.hr.) strømme, flyde rundtom.
*„Der falde Liig paa Liigl" .

'. | Og brittisk
60 Blod omstrømmer "Nelson. Sander. (Rahh.

LB.I.282). Belgrad (ligger) halvt omstrøm-
met afFloder. Wanscher.(PoUy8l928.9.sp.2),

jf. IV. om 3: *fælt Strubernes Rallen igien-
lød

I

. . og Blod omstrømmede (o: strømmede
ud over) Gvi\vet.Bagges.Gieng.Till.51. \\ uegl.y

om luft, toner olgn. liskolde Lufte omstrøm-

40^
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me os. Heib.(Molb.AtheneJIL246). *Daskal
min Sang omstrømme

|
Dit Hjerte huldt

med Kl^ng.Winth.HF.281. FalM.AdamH.
11.268. -standen, -stunder, adv. se u.

Stund, -stylpe, v. [13.i] [-,sdyr68] vhs.

-ning. C//". -slaa 2.2, -slagning; bogtr.) vende
en (paa forsiden trykt) papirhob over bred-

siden; stylpe om. Papiret vendes saaledes
(omstylpes), at den Ende af Papirets Smal-
side, som før første Tryk ligger op til Cy- lp

linderen, ogsaa ved andet Tryk gør det.

SaVXYIIIA97. isærsom vbs.: Omstylpning.
Selmar.UOé. BibliotH.^1.449. -styr-bar,
adj. som kan (er indrettet til at) omstyres.

Scheller.MarO. Dampturbinen, den omstyr-
bare Dampturbine, var hans Hjærtebarn.
Buchh.EG.139. en 2-cylindret 80 HK direk-
te omstyrbar „Yølvinå''-Motor.PoU^hl920.
19.sp.l. -styre, v. [13.i] [-isdy'ra] vbs. -mg
(s. d.). (jf.-styrbsiT) m.h.t. dampmaskine, 20

motor, Jwvlemaski7ie , skibsskrue ogln.: (om)-
stille til (frembringelse af) bevægelse i mod-
sat retning af den tidligere. Ved Skiftetræk-
stangen (i et lokomotiv) kan . . Bevægelsen
omstyres fra Fremadgang til Baglænsgang
og omvendt. 0pfB.*-li.82. -styring^, en.

[-isdy'reii] vbs. til -styre; ogs. (konkr.) om
mekanisme til forandring af bevægelsesret-

ningen. LandmB.III.388. Scheller.MarO.
Haandv.2o2. || hertil Omstyrings-apparat, 30

•indretning, -mekanisme ofl. -styrte, v.

v&s.-else (VSO. lMos.l9.29(Wolff). HM
Fenger.Erindringer.(1925).110) ell. (nu al-

mindeligere) -ning (vAph.(1759). VSO. MO.
S&B.). {ænyd.d.s. (bet.l)) 1) (især o; til IV.
om 13.3. 1.1) styrte (noget) om(kuld); faa
noget til at styrte om (og tilintetgøres). vAph.
(1759). De følgende Bølger omstyrtede .

.

den 2inåQnM2iSt.Blich.(1920).XIX.191. (de
skulde) bemægtige sig Kanonerne, fornag- 40

le eller omstyrte d.Qm.smst.XV.77. Stormen
omstyrter de høieste Træer. 750. de have
omstyrtet (Chr. VI: nedkastetj vore Boliger
(1931: de brød vore Boliger nQå).Jer.9.
19.

II
overf., som udtr. for voldsom omvælt-

ning (af eksisterende forhold), tilintetgørelse,

ophævelse (af en vis ordning ell. tilstand).

Nogle . . have villet omstyrte dens (o:

poesiens) evige Grundlove, og tilintetgiøre
dens \d&SQn. Molb.Indl.7. (hun) har ført 50

Proces for at omstyrte Testamentet. Ifr^.

XVIII. 416. de hidsede deres Menings-
fæller til Omstyrtelse af Samfundet. Ti/sfe.

1931.11.403. jf.: den revolutionære Ung-
doms O mstyrtningslyst.^mn£ies.7J.55d.
Omstyrtningsparti.ScJerB. \ ,2) intr. : styr-
te, falde om(kuld) (og tilintetgøres). Føde-
land I . . Staae i Fred . . indtil du raadner
paa din Roed og omstyrter. PAHeib.11.10.
*jeg

I

Forlader (tronen), at den ej skal om- 60

styrte,
|
Og knuse mig og Eder.Blich.(1920).

VI.255. *Hvor Valdemar med sine Mænd
fremjager,

|
Omstyrte Hære, som Korn

paa Ager. Ing.VSt.238. \\ nu især (m. over-

gang til bet. 1.1 j part. omstyrtet brugt som
adj. (stenkullene) komme af omstyrtede

Træer og deres Forfulelse.iTi(Z.i74i.800.
hele Øer af omstyrtet Skov med Jorden
vasket fra Rødderne svømmede ned fra
Bjærgene.J7Jens.Br.^7. 2) [14.i] (fagl.)
flytte, omlæsse (last) fra et rum (et trans-

portmiddel) til et andet ved (ned)styrtning

;

spec. (jf. omstikke 3^ om (mindre omhygge-
^^9) flytning af vin fra et fad til et andet
(v. hj. af hævert ell. ved direkte omhældning).
Ludv. OrdbS. GJ -styrter, en. til om-
styrte 1.1 : person, der omstyrter ell. stræber
at omstyrte noget, især bestaaende samfunds-
forhold. Nu var han færdig med (samfun-
det) og hørte til Omstyrterne. AndNx.PE.
IV.146. den Gang regnede (man) Henrik
Ibsen for at være en skrækkelig Fritæn-
ker og en farlig Omstyrter af Samfundet
og MoTSileii. I)agNyh.^ysl933.14.sp.2. jf.:
*den Stadomstyrter Odysse\is.Wilst.Il.
II.V.278.

omstændelig, adj. [cnm'sdæn'dali;
gldgs. ell. prov. -'sdæn'ali] omstændelig.
Høysg.AG.7. omstændelig, smsi.^i. ff om-
stændigng,LTid.l727.195.1731.236.342.576).
adv. d. s. ell. -t ell. (f) -en (Holb.Paars.302.
Slange.ChrIV.661.792.947. VSO. MR.1851.
367). {ænyd. omstfiendelig (omstændiglig),
omstandeiig, sv. omståndlig; fra ty. um-
ståndlich (f umståndiglich) , af umstand
(umstånde; j/". Omstændighed) ; til dels ogs.

dannet som adv. til omstændig(ligesom lang-
modelig til langmodig osv.); jf. Moth.S754)

1) (nu næppe br.) i al alm.l som ved-
rører ell. udgør en sags (nærmere)
omstændigheder, dens detailler, efter

Lovens . . Indhold, samt Sagens omstæn-
delige Beskaffenhed. MjR.i 7^7. 504. Det
omstændelige (o: de nærmere omstændig-
heder) ved denne Høitidelighed . . findes
i Nyt Bibliotek for Physik. 5i6ZLæ^.77.
126.

II
som adv. intet i Verden kiendes

omstændeligere (end mennesket). Suhm.II.
97. Cometernes Gang omkring Solen ef-

ter de Keplerske Love lade sig af dette
Systeme omstændeligen beviise. PSøeborg.
SC.XIV.

2) m. h. t. ytring, beretning : som medtager
(indeholder, beretter) alle en sags (nærmere)
omstændigheder; udførlig ; detailleret;
nu næsten kun (nedsæt.) m. forestilling om
medtagelse af for mange (uvæsentlige, uved-
kommende) omstændigheder: vidtløftig. 2.1)

om beretning olgn. Irmiels omstændelige
Fortællinger (og) mange andre vel vidt-

løftige Dialoger og Monologer (i „Adam
og Eva''). Ew.(1914).V.236. ifald min Be-
skrivelse har . . været for omstændelig,
da er det ingenlunde skeet af Pralerie.

Biehl.DQ.II.106. Denne Herre var, efter

min Tantes omstændelige Beskrivelse . .

en høi, smuk Msind.Winth.IX.40. Hans
Indberetning var, desværre 1 ikke saa om-
stændelig, som man kunde have ønsket.

VSO. Han havde . . ved en paalidelig

Mand . . skaffet sig omstændelig Under-
retning om Alt, hvad der foregik. Oold-
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schm.YII.499. (han kunde) nu og da med
en omstændelig Undskyldning fremsætte
et beskedent Spørgsmaal. JPJac.JJ.i^^.

m. overgang til let. 3: det er temmelig om-
stændeligt at forklare og gjentage. Gold-

schm.III.262. (denne) Kærlighed til Ba-
gatellen (er) en ægte Kunstnerkærlighed
til det Omstændelige (Brandes.DD.128:
Detaillen^ til Virkeligheden med alle

dens smaa Enkeltheder. Brandes.1.549. 2.2)

om (berettende) person. *Vær ei omstænde-
lig. Oehl.EA.299. VSO. MO. Professor B.
var en omstændelig (Font.DR.UI.207:
meget omstændelige Fortæller, og E. tabte

hurtigt Taalmodigheden. Font.DR.IV.208.

jf. bet. 3.2: „I skikke ham udenfor Slottet

og lade ham skyde." . . „Hvormange Mand
skal jeg skikke ud dertil?" spurgte den
omstændelige Oberst Etlar.GH.I1.34. 2.3)

som adv. Hubner (er) all for vidtløfftig

udi den gamle mørcke Historie, og under-
tiden omstændeligen beskriver deris Liv
og levnet, som mange Nægter at hafve
været til in rerum nsLtura.. Holb.Intr.1.5 v.

(han) lod sin Datter omstændelig med-
dele ham Alt, hvad Lise havde sagt.Jw^.
LB.II.157. „Har Du bedet til Din Herre
og Frelser, Ais?" Nej, det havde hun ikke
særlig eller omstændelig i den Anledning.
Goldschm.VIII.S72.

3) (<M0.; jf. Omstændighed 4; m. h. t
virksomhed ell. adfærd. 3.1) om (resultat af)
virksomhed: som forudsætter, kræver om-
hyggelig iagttagelse ell. udførelse af mange
ell. alle enkeltheder og derfor tager lang tid,

volder besvær olgn.; som der er mange
omstændigheder ved; vidtløftig, ind-
viklet, langvarig, besværlig olgn. det
er mig for omstændeligt. iSÆ^. Frithiof
var lige ved at blive fornærmet, men det
var saa omstændeligt at gaa vred bort.
JPJac.II.71. Præsten gik . . op ad Trap-
pen, og traadte med omstændelig For-
sigtighed over det høje Dørtrin ind i

Huset. JakKnu.GF. 5. de upraktiske og
omstændelige Indretninger i alle Admi-
nistrationsgrene. JLHeib.It.20. (hun) satte
sig foran (spejlet) for at nedtage den om-
stændelige Frisure. Bregend. Thora. (1 926).
118. som adv.: Aaen bugter sig mageligt
og omstændeligt ud og ind som en Orm,
der kryber efter noget og vil have al
Ting med. JVJens.HF.89. 3.2) om person:
som i sin virksomhed ell. adfærd tager om-
hyggeligt hensyn til alle enkeltheder, smaa-
ting; overdrevent omhyggelig (pedan-
tisk). „Har du pakket alting sammen?..
Lad mig sel" — Hun spejdede endnu en-
gang — som den omstændelige Johanne,
hun var. HuldaLiltk.LJI.172.
Omstændelig^-lied, en. /It. -er. (jf.

Omstændighed i.i) den egenskab at være om-
stændelig. 1) til omstændelig 2: udførlighed
ell. (nu) vidtløftighed. Lucas har . . i adskil-
lige Ting mere 6mstændelighed.H^orre6.JJ.
556'. herlortalte Johan i al Omstændelighed,

hvad der vslt hænåethsim.Winth.VIII.277.
et begavet Barns Fortællemaade, der be-
skriver med smaalig Nøjagtighed, i sin
Omstændelighed tager alle Enkeltheder
med. ^rawfies. 7771.85. 2) « MO.; <iZ om-
stændelig 3: vidtløftighed, besværlighed olgn.

(paa grund af mange (smaa) omstændig-
heder), han kom til at le ved Tanken om
Omstændeligheden at tage sig af Dage

10 med et saa prosaisk Vaaben som en saa-
dan moderne Baglader. Schand.SB.283.
Præsten stod for Alteret og pudsede sin
Næse med megen Omstænaelighed. Powt.
LP. VII.136.

II
om omstændelige (indviklede,

besværlige) forhold, (mange) omstændigheder.
Ved Bortrejsen (fra en by) var lignende
Omstændeligheder. Enhver . . skulde være
forsynet med skriftlig Tilladelse til at fo-

retage Rejsen. TroelsLJ.108.
20 omstændig^, adj. [(om'sdæn'di] adv.

d. s. ell. -t ell. (t) -en (Holb.Intr.(1728).261.
LTid.1743.753). {ænyd.d.s.; fra ty.f um-
ståndig, af umstand fumstande; jf. om-
stændeligj; ogs. til dels dannet af (ænyd.om-
stand, omstændighed, o^^ Omstændighed ;j/'.

omstændigvis) 1) (nu næppe br.) d.s.s. om-
stændelig 2. jeg (har) været meest om-
stændig udi de Sager, som give Kundskab
om Landets indvortes Tilstand. Holb.DII.

30 Ill.clr. en omstendig og accurat Beskri-
velse paa de store og smaae Stæder. LTid.
1739.383. vAph.Nath.IV.253. \\ som adv.
Lad mig . . berette min Herre alting om-
stændigen. Holb.Sgan.4sc. OeconJourn.l 758.
119. 2) (sj.) d. s. s. omstændelig 3. Moder
rejser sig for at tragte Kaffen . . dette er
en vigtig og nok saa omstændig Hand-
ling. FalkEønne.FT.121.

'

Omstændiglied, en. [(om'sdæn'di-
40 |he'5] Høysg.AG.24. flt. -er. (ænyd. d. s.; fra

wiwf. ummestendicheit; til dels ogs. dannet
til omstændig og ænyd. omstand, omstæn-
dighed, ty. umstand, omgivende forsamling,
omstændighed; jf. fr. circonstance, eng. cir-

cumstance, lat. circumstantia, egl: om-
(kring)staaende ting; til IV. om l.i, lO.i;

jf. omstændelig, Omstændelighed)
1) Cj/. Biomstændighed; ofte m. overgang

til bet. 2) særligt, væsentligt forhold
50 (IIL2) ved en ting, en tilstand, en virksom-

hed, en begivenhed olgn., især om et af en
række særlige forhold, der tilsammen udgør
det (for den aktuelle betragtning) væsentlige
ved tingen, tilstanden osv., de enkeltheder,

hvoraf den bestaar (og som danner grund-
lag for en vurdering af den); moment (2);
enkelthed; detail. l.i) i al alm. (nu næ-
sten kun (i flt.) m. nærmere bestemmelse ved
attrib. adj. (især nærmere^ ell. efterføl-

()0 gende præp. (ved) ell. (i ent.) i forb. den
omstændighed, at osv.). „Du kandst
blive hengt derover, naar det kommer
for Lyset . . at du saaledes har bedraget
en fornemme Jomfrue.* — „Du maa høre
Omstændighederne (o: de nærmere om-
stændigheder) ArYrÉolb.HF.1.2. det er
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kiændeligt af adskillige Omstændigheder,
at Signeur Corfitz er Hanreeder. sa.jBars.

IV.2. Man maae have fuldkommen Op-
lysning om Sagerne, naar man skal døm-
me ret, derfor forglem ikke den mindste
Omstændighed. -S/cwes;?. 775.60. Hertil bi-

drog . . den Omstændighed, at Sophie,
naar hun spillede paa Fortepianoet, ikke
behøvede at skjenke dette nogen syn-
derlig Opmærksomhed. C^em/i.iV^-P.IF.Jf55.

*hun nu kun beder (om)
\
En tro Fortæl-

ling af Omstændigheder, |
Der gik ifor-

vei'n for den bratte Død;
|
Hvert lille

Ord . .
I
Hvert Træk af ham. PalM.I.126.

den lille Ane var sygelig og forkælet,
Omstændigheder, der ingenlunde gjorde
hende omgængelig. JPJac.1.54. De nær-
mere Omstændigheder ere gaaen mig
af Minde. CPRothe.JN.102. Grundtv.Saxo.
1.183(86 u. nærmere 2.2/ ASølling.Sømands-
liv.(1925).62. se ogs. ndf. l.25ff. || m.nærmere
bestemmelse ved præp., især ved ell. (tidligere)

af (JJuel.135), om (Holb.UHH.Ll. JJuel
31. Balle.Bib.L80) eZZ.til, eZZ. (CP) gen. (nu
næsten kun i forb. sagens (nærmere) om-
stændigheder), fortæl Fruen Omstændig-
heden derved. Holb.Forv.12sc. (kongen)
overhørte og udspurte Rosenkrantz . . om
alle Omstændighederne til denne store
('^rceZ^s-yFordring. Slange.ChrIV.265. Kam-
merjunkeren vedblev at tale, og udmalte
Omstændighederne ved denne ulykkelige
Tildragelse (o : en duel). Gylb.(1849).IX.197.
de nærmere Omstændigheder ved Sagen
er følgende. Ludv. jf. bet. 2: det gode
Humør, De synes at have, trods Tidens
Omstændigheder (d: koleraen).Gold8chm.yi.
408. 1.2) (m. overgang til bet. 2) om et særligt

forhold (moment) ved en sag som del af den
situation, hvori noget befinder sig (ses, be-

dømmes), „(den anklagede bør have lov at

sværge sig fri) Naar Sagen er af saadan
underlig Beskaffenhed." — «Der hielper
ingen Omstændigheder modVidner og Til-

staaelse."7?oZ6.e7ep.IF.6. Din ridderlige Fø-
lelse anerkjender jeg med al Agtelse, men
Omstændigheder forandre Sagen. Dod^.B.
102.

II
især i /br6. formildende omstæn-

dighed; om den jur. anv. se formilde 4
slutn.; i videre anv. brugt (især spøg.) om
en omstændighed, et forhold ved noget, der
gør dette mindre alvorligt, ubehageligt olgn.

;

spec. (jarg., spøg.) som betegnelse for en
mindre portion (et glas, en snaps) af
stærkt spirituøse drikke (kognak, bræn-
devin olgn.), nydt sammen med (ell. i) en
ikke-alkoholisk drik (sodavand, kafe osv).
Konsulen . . havde ingen Appetit . . men
han tog dog en Kop Kaffe „med en
formildende Omstændighed". ASølling.Sø-
mandsliv.(1925).71. t.3) (1. br., spøg.) m. til-

knytning til bet. 4.2, konkr., som betegnelse

for (til et større hele hørende) smaating,
noget mindre væsentligt, overflødigt olgn.,

hvis art man ikke nærmere bestemmer, (en)
flad Lavning med en Sø paa. Der var

ingen Siv eller Rør eller andre Omstæn-
digheder ved Bredden. JakKnu.Jy.1.85. Vi
snakkede sammen over en lysedug med
mange broderede huller og omstændig-
heder. Hjortø.DK.108.

2) (jf- bet. 1 og S samt Levnedsomstæn-
digheder; nu næsten kun i flt.) forhaanden-
værende (øjeblikkelig ell. varig) tilstand, især
m. h. t. de for en enkelt ell. flere personer

10 gældende (ydre) forhold; (en persons) for-
hold (ni.4); almindelige (af situationen be-

stemte) vilkaar ell. betingelser (2); st-

tuation; tilfælde. 2.1) (især m) i al alm.
„hvordan (skal) jeg . . bære mig ad, for

at bevæge min steenhiertede Skiønhed."
— „Det er ligesom Omstændighederne
ere til.''Skuesp.IV.489. *det er Kongevæl-
dens største Skiønhed

| At kunne lade
Naade gaae for Ret,

|
Naar Loven strider

20 med Omstændigheden. Oehl.VI.251. hvil-

ken lykkelig Omstændighed har bragt os
i Deres Erindring ?In^.£;i<'.J.505. Omstæn-
dighederne kalde mig desværre ufortøvet
tilbage. Heib.Poet.VII.73. Hvis ikke ufor-
udseete Omstændigheder indtræffe. FSO.
(jf. indtræffe 2). det var Fanden ikke mig,
der smeddede Partiet, det var Omstæn-
dighederne, disse evige Syndebukke for
Alt, hvad der skeer. Ploug. Sylv. 18. det

30 vilde være et Venskabsstykke af Niels at

komme til Mariagerfjord, han skulde faa

det saa godt som Omstændighederne til-

lod. JPJac.II.181. det kommer an paa Om-
stændighederne. jDÆTf. En ung Pige . .

kan paa Grund af indtrufne Omstændig-
heder straks faa Plads. BerlTid.^li2l923.M.
22.sp.l. II (nu 1. br.) m. gen. ell. poss. pron.
Bankens Omstændighed eller nærmere Be-
ska.ttenh.ed. Holb.Staat.537. at mine ud-

40 vortes Omstændigheder kunde (ingen) see
eller dømme, at jeg var en fattig Mand.
CPBothe.JN.82. jf. bet. B.i samt Formues-
omstændigheder: man begyndte en Art
Examen med mig, om min Stand, min
Formues Omstændighed og Familie. 5^0
And.I.187. 2.2) i særlige præp.-forb. \\ m.
præp. efter. (Christian III) viisde . . Bilde
al den . . Lemfældighed, som efter Tid
og Omstændigheder var muelig.Mall.Sg

50 H.IOO. Efter da værende Omstændighe-
der, som Tingene den Gang gik, vare.
Leth.(1800). efter omstændignederne
(nu næppe br. omstændigheden. Kierk.XII.

390), i overensstemmelse med, i henhold til,

i betragtning af samtlige de forhaandenvæ-
rende forhold, hele den givne situation (som
bestemmende for en handling, ytring, til-

stand osv.; ofte m. bet. af en indskrænkning

af en ytrings gyldighed), da har min heele
60 Anger (o: ærgrelse) bestaaet i et Suk el-

ler efter Omstændighederne, en Eed. Ew.
(1914).IV.331. eders Sager staae nu efter

Omstændighederne paa det Bedste. 7m^.

VS. 11.191. han betragtede (glasset) med
et Blik, der efter Omstændighederne kun-
de kaldes begejstret. Goldschm.II.27. (det)
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lykkedes (ham) at samle en efter Om-
stændighederne ret anselig Tilhørerkres.

Blaum.Sk.170. ofte (jur.) m. h. t. domme,
i domsformularer , som udtr. for hensyn-

tagen til alle sagens forsk, og specielle forhold

€lL momenter som bestemmende for dommen
(tidligere ogs. i udtr. efter sagens om-
stændighed, (dommere) skulle selv, saa

fremt de efter Sagens Omstændighed finde

nogen til Kost og Tæring, sette og navn-
give i deris Domme, hvor meget den skal

\ddVG. DL.1—5—22). Processens Omkost-
ninger for alle Retter findes efter Om-
stændighederne at burde ophæves. Ugeskr.

f.Retsv.1868.271. Indstævnte (vil) være at

kendes berettiget til en Erstatning af

Statskassen, hvis Størrelse efter Omstæn-
dighederne bestemmes til 200 Kr. smst.

1931.A.400. jf. bet. 1.2: En Lov forfattes

udi skarpe Terminis . . men det staaer til

Lovgiveren, efter Omstændigheder at for-

milde Executionen, og at dømme om, hvor-
ledes den skal proportioneres efter en-
hvers MisgieTnmg.Holb.Ep.1.287. 03 alt
efter omstændighederne, (jf.lll.silt

2.1) m. stærkere fremhævelse af de forskellige

muligheder, som forholdene ell. situationen

kan tænkes at rumrne. (forf.) lader sig læse
. . med Interesse, med stor Fornøjelse, med
delvist Behag, alt efter Omstændigheder-
ne. Brandes.II.459. han er glad eller sørg-
modig alt efter Omstændighederne (o: Si-

tuationen). Z)ÆS^.
II (jf. bet. 3; nu l.br.) m.

præp. i: *ingen er saa gal at sidde ene
niemme, ( Saa fremt hånd skal den Sorg,
hånd plages med, forglemme.

|
I slig Om-

stændighed best tiener Compagnie. Graah.
PT.IL131. Personer, som have en svag
Mave, og hvis Fordøielseskræfter ere i

slette Omstændigheder. Tode. VI.IOO. naar
dette er skeet i een Omstændighed, kan
det være skeet i hundrede. Balle.Bib.I.vii.
Synes Han ikke, at det var det klogeste,
jeg kunde gjøre i de Omstændigheder.
PAReib.TJS.551. m. poss. pron.: en blind
Kone . . havde taget sig den, i hendes
Omstændigheder meget besværlige, Reise
paa. Grundtv.Snorre.nl. 150. CBernh.NF.
IV.140.

II
m. præp. under. Jeg er syg,

og det under meget ubehagelige Om-
stændigheder. Mit Bryst har lidt meget.
Bagges.DV.X.24S. (han haabede) efter nogle
Aar, under lykkeligere Omstændigheder,
at vende tilbage (til sin elskede). Ing.EF.
1.217. især i faste forb. som under an-
dre, disse, saadanne omstændig-
heder olgn. VSO. Under disse Omstæn-
digheder kom Skolelærer M. en Dag i

Besøg til Degnens, og man meddelte ham,
hvad der var under Forhandling. Gold-
8chm.YIII.369. under de givne, for-
haandenværende omstændigheder,
se give sp. 982^^, forhaandenværende 2.

i talespr. nu næsten kun dels i udtr. under
alle omstændigheder, i alle tilfælde;
i alt fald; i hvert fald; ogs.: absolut; for

enhver pris. den tidlige Saad (kan antages)
at være den rigtigste og under næsten alle

Omstændigheder den sikkreste.ChMourier.
Brød.(1821).43. „det er ikke sagt, at han
strax begynder paa sit Frieri." — „Jo, det
gjør han sikkert, og under alle Omstæn-
digheder er det bedst, at De strax svarer
Nei til Alt hvad han siger.'^Heib.Poet.VII.

276. S&B. D&H. dels i udtr. under in-
10 gen omstændigheder ell. ikke un-
der nogen omstændighed(er), ikke

paa nogen maade, paa nogen betingelse, for
nogen pris; absolut ikke. Jeg vilde naturlig-
vis nu under ingen Omstændigheder ses.

Drachm.UB.176.
3) i flt, som spec. anv. afbet.2. 3.1) (nu især

gldgs. ell. dial.) om en persons økonomiske
forhold (stilling); kaar; formuesfor-
hold (-omstændigheder); dels i forb. m. gen.

20 ell. poss. pron. : opreyse sine forfaldne Om-
stændigheder. Ew.{1914).11.372. Folk si-

ger, at den gamle L. er en hovedriig
Mand . . jeg gad jo nok vide, hvordanne
hans Omstændigheder eie.Skuesp.IIl2.32.
Mærker Nabo Hunter, at vore Omstæn-
digheder er blevne bedre, saa vil han
nok opgive sine mange Betænkeligheder.
Hrz.XVI.189. Schack.2. dels styret af præp. i:

her (findes) endnu Levninger af denne
30 Slægt, men i usle og forarmede Omstæn-

digheder.CPi^o^/ie.M^.IZ. 740. Det er sandt,

at jeg er i trængende Omstændigheder;
men jeg kan ikke overtale mig til at be-
holde de Penge, som jeg skylder Dem.
Skuesp.VI.12. hendes Forældre døde i fat-

tige Omstændigheder. CBernh.X.117. Etats-
raaden har sat dem i fortræffelige Om-
stændigheder, hvad Udkomme angaaer.
Gylb.VIII.172. de sidder i gode omstæn-

40 digheder. -FeiZft. || komme i omstæn-
digheder, (nu næppe i rigsspr.) komme i

økonomiske vanskeligheder, gæld, pengetrang,

fattigdom. Cit.ca.l 768.(FamilienOlriksSlæg-
tebog.'^(1901).14). jeg skulde redde ham, da
han kom i Omstændigheder. jBie^Z.J>ew kier-

ligeDatter.(1772).45. jf.: komme i omstæn-
digheder, komme i forlegenhed med en sag.

Feilb. 3.2) {efter ty. in gesegneten, andern
umstånden; nu især spøg.) frugtsomme-

50 lig tilstand; svangerskab; frugtsom-
melighed; graviditet, (jf.: *Den stakkels
Kone, som saa lang en Vej

|
Har maattet

gaa i de Omstændigheder. Grundtv.PS.I V.

419). det var saamænd ikke for Kjærestens
Skyld, hun jamrede, ikke for Omstændig-
hederne, for det anseer den fynske Al-
mue ikke for noget. HCAnd.II.64. Mødre,
som hækler under Kastanjetræerne og
paa Grund af Omstændigheder ikke ret

60 hurtigt kan sætte efter (børnene). E8m.I.77.
især i udtr. som befinde sig, komme,
være i velsignede (Tode.Vl.319. Hrz.
Breve. 16. JVJen8.HH.79) ell (sjældnere)

interessante (CollO. og Kaper. u. interes-

sant), visse (FCHillerup.EnSynder.(1850).
275) ell. (nu næppe i rigsspr.) gode (Blich.
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(1920).VIIL34. Levin. Feilb.), andre
(KMich.SSF.78) omstændigheder; ogs.

(og nu oftest) obs.: i omstændigheder.
„De veed nok, at det er galt fat med min
Søsterdatter Kathrine —" — „Er hun vir-

kelig i 0mstændigheder?"irr2;.Z7IIIJW.
Kierk.XIV.245. AndNx.DB.31.

4) (jf- omstændig 2, omstændeligj som
udtr. for udførlighed, vidtløftighed olgn. 4.1)

(jf. Omsvøb 3.3; nu næppe br.) m. h. t. frem-
stilling med mange detailler (omstændighe-
der): udførlighed; grundighed; om-
stændelighed (1). *hansTog

|
Samt heele

Levnet . . var tegnet i en Bog
|
Med stor

Omstændighed. Holb.Paars.34. fortæll mig
ret med Omstændighed, hvordan Ærendet
blev forrettet. sa.HF.1.3. *at sige hvad man
veed,

I
Med alt for stor Omstændighed,

|

Det er saa hvad det er. Bagges.ComF.56.

jf. bet. 1.1 : Slotte og Clostere staaer af-

tegnede, alle med stoer Fliid og Omstæn-
digheder beskrevne.!:Tid.i 759.660. en Søn
. . hævnede Faderens Død, hvilket Viserne
løseligt antyde, men Vedel . . fortæller med
OmstænåigheåeT.Heib.Fros.IX.191. 4.2) (jf.
Omsvøb 3.2; især dagl.) næsten kun i flt, om
ytringsform ell. optræden, hvorved man (især

ved overdreven stræben efter korrekthed, pe-
dantisk overholdelse af formerne olgn.) gør
meget ud af det uvæsentlige ell. underordnede,
trækker en sag i langdrag, bruger overflødige

talemaader olgn.; omstændelighed; især

(i flt., mere konkr.) om vidtløftigheder,
omsvøb, overflødige formaliteter, dik-
kedarer i ytring ell. adfærd; ogs. (nu min-
dre br.): indvendinger, vanskelighe-
der, ophævelser olgn. jeg vil ikke vide
af nogen langvarige Omstændigheder .

.

I skal holde Bryllup i Overmorgen. PA
Heib.Sk.I.216. Det var for din Skyld, at

hun i Dag spillede den Forsonliges Rolle
. . mig behandler hun sjelden med saa-

mange Omstændigheder. iTawc/i. 1. 50. et

Par Kopper (kom) efter mange Omstæn-
digheder endelig . . for Dagen. Oversk.L.
101. Jeg beder Dem, hvortil alle disse
Omstændigheder! yS'O. „Aa, Far I du skul-
de vel ikke ha lidt Tobak" . . — „Med
Fornøjelse, min Dreng 1" Justitsraaden
sprang op fra Skrivebordsstolen og fik

med overflødig Omstændighed Tobakskas-
sen frem. KBosenstand.JørgenFang.(1902).
233. der er saa mange omstændigheder
ved at faa en pakke afsendt til udlandet

J

jf : De mindre (hagl) hugge for langt ned
i Røret, og give Omstændigheder (o: be-

svær, ulejlighed) at faae ud igien.Blich.
(1920).XVI.188.

II (jf. ty. umstånde brau-
chen, machen samt Omsvøb 3.2) i forb.
bruge (vAph.(1764). Leth.(1800). VSO.)
ell. især gøre (mange) omstændighe-
der. Jeg har stedse været bange for, at
Familien skulde giøre Omstændigheder.
Skue8p.VII.313. Leth. (1800). især i næg-
tende udtr. som ikke gøre (mange, vi-
dere) omstændigheder olgn. vor frie

. . Levemaade tillader os ikke at giøre
Omsvøb eller Omstændigheder. Biehl.Cerv.
LF.I.50. Han stødt? Nei, det ligger slet
ikke i hans Characteer. Han seer helst,
at man ingen Omstændigheder gjør med
ham. Hrz.1.267. Jeg kan bukke Drengene
sammen . . og saa komme de i Posen;
der gjøre vi ingen Omstændigheder. IZ

C

And.V.189. Bergs.PS.VL134. ellipt: „De
10 maae først tage Plads." — „Min Gud I

ingen Omstændigheder, dem kan jeg for
min Død ikke lide." Wand.(Skuesp.IV.42).

II (Jf- Omsvøb 3.2j uden fv idere olgn.)

omstændigheder (sjældnere: omstæn-
dighed. Bahb.E.II.26. VSO.). En En-
gelskmand siger sin Mening reent ud
uden Omstændigheder. Tullin.II.98. du er
nok saa god at bytte Hest med mig med
det Gode; hvis ikke, maa du finde dig i,

20 at jeg uden mange Omstændigheder bru-
ger den Stærkeres Ret. Jw^. 75.1.^5^. (han)
tog hende uden videre Omstændigheder
om Hovedet og vilde kysse hende. Winth,
V1II.52. (jeg beder) undskylde, at jeg
saaledes forsvandt ganske uden Omstæn-
digheder. KLars.Ix.l96.
Omstændig^hedis-, i ssgr. [com'sdæn'-

diheQs-] af Omstændighed, -beisteiii-
melse, en. [1] (gram.; 1. br.) et i alm. til

30 et subst. knyttet (part.) adj., der danner et

adverbielt led m. bet. af en (bi)omstændighed,
Mikkels.SproglS.87. -kjole, en. [3.2] (gldgs.)

om (vid) kjole, som bæres af en frugtsom-
melig kvinde. ÉrlKrist.K.160. -ord, et. [1]

{jf. ty. umstandswort; gram., nu næppe br.)

adverbiurri (biord). SBloch.Sprogl.44. Sal.L
196.

t omstændig-vis, adv. paa omstæn-
dig (1) maade; omstændeligt. Selskabets

40 Medlemmer (skal) meddele hinanden, om-
stændigviis, hvad Ting, som kunde leede
til det heles Beste. Selskabet forBorgerdyd.
Love.(1785).5.
om-stæn^e, v. [-jSdæi^'a] (sj.) stænge

paa ell. fra alle sider; overf.: *åe (har)
\

omstænget hver hans Id med Hindring.
JHSmidth.Poes.201. -s(tebe, v. [-jSdø-ba]

vbs. -else (LTid.1756.357) ell. (især) -ning
(s. d.). (ænyd. d. s.) 1) (fagl.) støbe (noget)

50 uden om noget andet; part. omstøbt brugt
som adj.: løse Limforme uden omstøbt
(gips-) Ksi^sel.Haandgern. 458. 2) [14.2]

(smelte og) støbe paa ny, i en anden form.
2.1) (fagl. ell. m) i egl. bet. *Et Skippund
Vox jeg kiøbte,

|
Og . . |

Til Alter-Lys om-
støbte. Beenb.I.169. (kirkeklokkerne) skulle

sendes til Kiøbenhafn, for der at omstø-
bes til gToitSkøtSlange.ChrIV.189. JSneed.

V.125. VSO. MO. 2.2) GJ m. videre anv.:

60 give en (væsentlig) anden form ell. beskaf-

fenhed; omforme; omdanne. Bet falder . .

underligt . . at see en usel Kandestøber
i en hast omstøbt til en Bormester. Holb.

Kandst.(1731).IIL5. *Det gamle Boskab
(o: bohave) (blev) reent omstøbt;

|
Som var

det nyligt gjort og 'kiøht.Winth.V.166. det

I
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erkjendes . . at man ikke ved Restaura-

tioner skal omstøbe (vore gamle kirker) i

én Stil. Joh8Steenstr.HD.254. \\
især m. h. t.

en persons væsen ell. tænkemaade ell. resul-

tat af menneskelig aandsvirksomhed (institu-

tion, litterær frembringelse olgn.). vore Dan-
ske Skuespill have omstøbt disse Rigers

Almue ligesom udi en anden Form, og
lært dem at raisonnere om Dyder og Ly-
der, hvorom mange tilforn havde kun
liden Idée. Holb.Epll.429. man omstøber
ikke saa hurtigt sit Væsen og sine Begre-
ber, som Snittet paa sine Klæder. fiC^wd.
11.184. alle Haande ærlige danske Navne
(blev) omstøbt i klassisk Form. JohsSteenstr.

MK.72. GJ -støber, en [-,sdø-'bar] (1. br.)

person, der omstøber; til omstøbe 2.2: det

arabiske Folks Omstøber Mahomed. Holb.

Ep. II. 24. Reformatorer og Omstøbere.
Rahb.Fort.II.ll. -stebning:, en. [-|Sdø-'b-

nei|,] flt. -er. {ænyd. d s.; især CP) vbs. til om-
støbe (2); ogs. om det herved fremkomne
resultat. VSO. MO. \\ overf., til omstøbe 2.2.

Holb.Ep.IV.122. Molb.EL.93. En enkelt

Gang falder (oversætteren) ved Omstøb-
ningen af en Metafor helt ud af Meningen.
Roos.HK.68. Paullis Politiske Kandestøber
er en Omstøbning af Holbergs Komedie
af samme Navn. Cit.1922.(Kom Grønneg.IV.
208). -stade, v. [-jSdø-'åa] vbs. -else ell.

(sjældnere) 'mng(vAph.(1759). VSO. MO.).
(ænyd. d. s. (i bet. 2)) 1) (jf. Omkrøpning;
snedk) tilpasse en liste omkring (noget, fx.
et møbel ell. paa væggene i en karnap). FagO
Snedk. 2) til IV. om 13.3. 2A)(tSi,nu 1. br.)

støde om(kuld); vælte; omstyrte. Jesus .. om-
stødte (1907: væltedej Vexelerernes Bor-
de og Duekræmmernes Stole. Matth.21.12.
ReynikeFosz.(1747).131. (han) opreiste den
omstødte Tinskaal.Iw^. 75.7.55. VSO. MO.
billedl: Hyklerie er Førsternes bestandige
Ulykke; denne har oftere end deres Fien-
ders Magt omstødt deres TroneT. Schytie.

IR.I.72. 2.2) overf.: kuldkaste; ophæve; gøre
til intet; annullere. Giftermaalet skulde være
blefvet omstødt ved Sverriges Kunster.
Slange.ChrIV.1290. det ny System . . gav
saameget sandt Udbytte og omstødte saa
mange gamle Fordomme. Ørs^.FJJJ. 7. en-
kelte Undtagelser omstøde ikke Erfarin-
gen. ikfoZ&.iVTicZssfer.I.i 66.

II
spec. (jur.) m.h.t.

retsligt dokument, dom olgn. Omstødelse af

et Testament. Nørreg.Privatr. VII.162. Jur
Formularbog.^12 9. Højesterets Dom blev .

.

en Omstødelse af Sø- og Handelsrettens
Afgørelse. PoUVil920.5.8p.S. CP -stede-
liff, adj. [com'sdø'aali] (jf. uomstødelig;
1. or.) som (let) lader sig omstøde; især (overf.)

<i/ omstøde 2.2: vAph.(1759). Beviser, tagne
af Forfatterens Taushed, ere som oftest

omstødelige.FSO. Saaby.'' O -smnnie,
V. [-jSom'a] (jf. I. -surre; 1. br.) summe
(rundt) om; omgive, omsværme summende.
*Vort Øre omsummes af fremmede To-
ner. Meisling.B.16. (fluen) giver sig . . til

at omsumme Kyadget.Naturen8V.1914.287.

gh
Re

I. d -snrre, v. [-isor'a] (jf. -summe; l.br.)

surre (bevæge sig surrende) om (noget); om-
ive, omsværme surrende. Dadlerier imod .

.

egjeringen . . omsurre En paa Gader og
^ii2edev.FGuldb.PD.Fort.lO. den stærke
Gyvel stod i Blomster og omsurredes af

den travle Bi.IZ 0^71^.47.^^5. II. ø-snrre,
V. [-|Sor'a] (1. br.) surre (reb) om; ombinde.
ApG.27.17(8e w. -binde^. -snnst, adv. se

10 omsonst. tX) -snse, v. [-jSu'sa] 1) om
vind olgn.: bevæge sig susende om; suse

(rundt) om; omgive med susen. *Er det Li-

vets eller Dødens Vinger, |
Som paa denne

Pynt omsuse dig (o: om tordenvejret paa
toppen af Grimsel)? Bagge8.IV.128. *Hvor
gierne laae jeg paa Højen omsuset af

Somrensl Luftninger lunelBlich.(1920).lV.
224. uforfærdet, omsuset af Kugler holdt
(han) paa sin store Stridshingst. sms^.Z7.

20 74. 'Alle slumrede trygt en Stund,
|
Om-

suste af den svale Lund. Winth.NDigtn.35.

jf.: *Hjem jeg drage nu vil til det storm-
omsusede TTo\SL.Wil8t.Il.III.v.305. Dér
ligger det (o: Danmark) , storm - omsuset,
hav-omflydt. Z>rac/im.SJ.500. den vind-
om suste Galgebakke. Schand.BS.346. \\

(jf. -summe, I. -surrej om insektsværm

olgn.: omsværme med susen, summen. Solen
brændte. Fluerne omsusede os. HCAnd.XI.

30 170. billedl: „Johan, hvor de svirrer om
dig I" . . Hun havde Ret I Han var „om-
sust" af det smukke Køn. AnnaBloch.Fra
enandenTid.(1930).34. Buchh.GS.25. 2) [12]

(sj.) intr. *En døsig Feberruus
|
Omsuser

i mit Hoved. Oehl.HJ.149. -svejf, et. se

Omsvøb. -STing^, et. vbs. til omsvinge.

\) (W ell. fagl.) i egl. bet.: det at svinge

(svinge sig, svinges) om; omsvingning. t.l)

[10.1, 12.1-2] om bevægelse i kreds om et cen-

40 trum, en akse olgn. At springe i Reeb .

.

Drengene maae . . hoppe over det ved
hvert Omsving. Gymn.(1828).86. forøge
Omsvingets Hurtighed. MO. (vi forstaar)

at Skæbnens Hjul, som Heltenes egne
Handlinger har sat igang, ikke lader sig

standse, men knuser dem i sit Omsving.
Edda.XVI.(1921).65. gymn. (jf. Lændeom-
sving^: Fremad med Overslag og fortsat

Omsving (o: i barren). Gymn.I.233.\\ (jf. IV.
50 om 12.1J om flakkende (kreds)bevægel8e. *den

hvide Maage,
|
Som med de vilde Om-

sving og med Skrig | Forfølger Skibet
gjennem Morgnens Tsiage.Bagger.II.435.

1.2) [11.1, 13.1-2] om bevægelse i en bue (uden
om noget) ell. gennem en del af cirklen til

en fra den tidligere afvigende (spec: mod-
sat) retning. Taflet (hævedes); med mili-

tairisk Taktfasthed forstode Deeltagerne
hinanden, naar det gjaldt at gjøre et Sving

60 og et Omsving. ÆTierfe. 71. 78. Vindens Om-
sving paa Vinket (fra gud).8mst.XI.28.

jf. Omsvøb 2: Landeveien (skulde) om-
lægges dybere inde . . Omsvinget var
maaskee fem Minutters længere Kiørsel.
HBDhlp.IV.118. 2) {jf ty. umschwung;
<VS0.1826; „nyt Ord.*"Levin.) overf., om

XV. Rentrykt w/a 1934 41
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(pludselig, væsentlig, total) forandring, især

m. h. t. (almenhedens, offentlighedens) mening,

smag, holdning olgn. (det) mægtige Om-
sving i Theologien. IINClaus.Eft.22. Kjø-
benhavn (er) ved Forholdenes Omsving
. ; kommet i en . . mislig Stilling. Fædrel.

1841.sp.3485. det Omsving i den religiøse

Tænkemaade, som ved den Tiid foregik.

Mynst.Levnet.187. det kom til den Yder-
lighed, at ingen Musik . . var af Værd lo

uden den italienske, men dette Omsving
oplevede ikke Sibom.HCAnd.XI.44. Bran-
des.VI.525. GadsMag.1930.62. -svinge, v.

[-isveii'a] vhs. -else (Bagges.DV.XI.313) ell

(især) -ning (s. d.), jf. Omsving, (ænyd. d. s.;

nu sj.) 1) [10.1, 12.1-2] *Koml favn mig
(o: en gudinde)\ omsving mig. Bagges.IV

.

87. At omsvinge Hiulet . . Stokken. F-SO.
PalM.1.6. især som vhs. : At vandre i Sko-
ven . . at stirre paa den brogede Sommer- 20

fugls Omsvingninger. ^a^^er.I.^8^. Den
parvise Omsvingen (i dansen). TroelsL.XI.
172. 2) [13.1-2] Han lod Geledderne om-
svinge til Høire.VSO. -svirre, v. [-|Svir'a]

1) CO svirre om (noget); i pass. (m.præp. afj;
Artilleristerne omsvirredes af Spidskug-
ler, de maatte Yige.FrHamm.Vettredie
slesvigskeFelttog.(1851).41. Det kgl. Theater
har i denne Sæson været omsvirret af

Rygter. DagNyh.^*/sl912.B.l.sp.2. 2) [12.2] 30

(sj.J intr. : svirre (flakke) om. *min søgende
Tanke omsvirrede svimmel ( som et use-
ligt Møl under Stjærnernes Loft. Aakj.RS.
55. -svæb, et. se -svøb. f -sværge, v.

{ænyd. d. s.; til IV. om 6.3; jur.) sværge om
(angaaende) noget, er der nogen Minde
til, at der haver tilforn været omsoret
(o: om markskellet)j og nogen Mand af

dem lever, som soret have, da maa der
ej mere omsværis. DL.5—10—8. -svær- 40

me, V. [-jSVBr'ma] 1) sværme (bevæge sig i

sværm(e)) om. I.i) CO i al alm. *Et Chor
af Dandserinder dig omsværmer. PaZilf.

TreD.104. Engelske Krigsskibe omsvær-
mede Danmarks Kyster. Oversk.L.89. jf.
bet. 1.2 (samt -summe, I. -surre, -suse):
Nogle af (de ældre frøkener) minde om
Blomster, der ere blevne stærkt omsvær-
mede og sugede af Bier. Goldschm.VI.34.

II (jf. bet. 1.2) om en enkelt person: (gang 50

paa gang) bevæge sig (spejdende) i kreds
om, i nærheden af noget. *den elskovssyge
Drømmer

|
Omsværmer Havet for at søge

Døden. Boye.Brødr.31. denne . . Mand, der
altid omsværmer mit stille Opholdssted.
Gylb.TT.156. 1.2) (jf. -bejle, -flagre 1,

-suse^ spec. m. h. t. forhold ml. personer af
forskelligt køn (især om mænd), som udtryk
for (forelsket, erotisk) efterstræben, kurma-
geri olgn. (i forhold til en kvinde, som en 60

ell. især flere mænd „sværmer for"), (oftest

i pass., især part. omsværmet brugt som
adj.). som en nygift Kone omsværmedes
hun af en Vrimmel af Giække, der søgte
at erobre hende. Rahb.Tilsk.1797.815. lad
os sætte et Fruentimmer . . paa Grund

af sit kjønne Ansigt og sin ranke Rejs-
ning tidlig omsværmet af Kræmmersvende
(og) studerede Personer. Schand.AE.218.
naar han tilstrækkelig længe havde været
borte fra den Omsværmede, saa var hans
Følelse . . døset bort. Gjel.E.96. Pigen —
meget elsket og meget omsværmet —
glemteYennen.DagNyh.''V9l906.Till.l.sp.6.

2) [12.2] (nu sj.) flakke, drive om (især: i

sværme ell. paa uordentlig maade); sværme
om. Fri-Byttere, som udi temmelig Mæng-
de her og der omsværmede. Slange.ChrlV.
454. *Omsværmer han endnu

| I Vaarens
'Dsde?0ehl.F.123. Omsværme paa Gaderne
om Natten. 7S0. || især part. omsvær-
mende brugt som adj. de omsvermende
Calmuker.LTid. 1724. 204. Fiendens om-
sværmende Hobe. MO.

II
spec: leve i sus og

dus; svire og sværme. Leth.(1800). VSO. jf.:
han troede . . at kunne hengive sig til et .

.

vildt omsværmende Liv. HNClaus.Leil.69.
-sværmer, en. [-isver'mar] (nu 1. br.)

omsværmende person(er); landstryger; om-
strejfer. vAph.(1764). Mall.G.37. VSO. MO.
-svæve, V. [-|Svæ'va] vbs. (sj.) -else (Bag-
ges.DV. X.396). {ænyd. d. s.; jf. ty. um-
schweben) 1) (højtid., især poet.) svæve
(rundt) om (noget); bevæge sig svævende om.
*I hvilke Sving

| Natsommerfuglene mig
alt omsYæyel FGuldb.P.172. »Allahs . . Sen-
debud, den friske Vind, | omsvæver trø-

stende min Kind. PalM.ZF.56. *af Elle-
pigerne

I
omsvæves vil hans Grav. Lemb.

Shak.XIV.102. || om aandevæsen, forestil-

ling olgn., der tænkes (usynligt) at svæve
om, kredse om, omgive en ell. noget, den er
ikke . . forladt, hvis affældige Alderdom
saadanne Minder omsvæve. Rahb. Tilsk.

1796.157. *Mystisk Helligdom omsvæver
|

Deres (o: guldhornenes) gamle Tegn og
Mærker. Oehl.L.L26. *Hvor du (o: Danne-
brog) dig hæver,

|
Seier omsvæver | Kors-

herrens signede Hærl Grundtv.SS.II.397.
Lune og Vittighed omsvævede hans Tale.
Molb.EL.222. *En saadan Fred omsvæver
disse Steder. Hauch.SGr.35. 2) [12.2] (jf.
bet. 3; nu sj.) svæve (vidt) om; bevæge sig

svævende hid og did. *dunkle, | Besynder-
lige Taager . . omsvæve

|
I Laurbærtræets

underligre Skumring. Ing.P.302. \\ om blik,

forestillinger olgn. (vi) lade vore Øine og
Tanker omsvæve . . i Dronninggaards
tryllende Egne.Rahb.Fort.1.452. *Besyn-
derlige Billeder omsvæve | For Sjælens
Øye. Ing.P.333. part. omsvævende brugt

som adj.: i urolige Timer søger (man) i

Alting et Hvilepunkt for sine omsvævende
Tanker. Gylb.1.148. 3) {efter ty. umschwei-
fen; jf. Omsvøb) f omflakke; omstrejfe. De
Numidæ eller Nomades . . Som ner og
der omsvevede, boede i Telter, vare Hyr-
der. Pflug.DP.1003. *all hans Æt,

|
I Sko-

ve, Lunde fast den meste Tid omsvæve.
Holb.Metam.60. || iscer ^aH. omsvæven-
de brugt som adj. omsvævende Tartare.

Pflug.DP.397. LTid.1726.669. jf.: et med
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Fruentimmer vellystigt Levnet, eller en
omsvevende Løsagtighed. Ruge. FT. 281.

overf. (jf. bet. 2 og vidtsvævende samt Om-
svøb S), om beretning olgn.i vidtløftig; som
ikke holder sig til (hoved)sagen, bestaar af
omsvøb. Mange moralske Philosophi har
ikkun opfyldt deres Skrifter med omsvæ-
vende Declamationer og u-nyttige Subti-

liteter. iyTiéZJ 757.558. t den omsvæven-
de nerve, d.s.s. den omstrejfende nerve
(se u. omstrejfe 2.8;. Anat.(1840).II.112.

Omsvøb, et ell. f en (LTid.1738.344.

Ew.(19U).I.69. Bagges.NK.192). [•(nm-

iSvø-'&] Høysg.2Pr.l3. (f Omsvæb. Kom
Orønneg.Ii.78). flt. d. s. (ænyd. omsvøb,
-sveb, -svev, sv.omsvep ;,//". omsvøbe; bet.

1.2, 2 0^ 3 efter ty. umschweif, til ty. schwei-
fen, svinge, bøje (om), egl. sa. ord som svøbe
(se Gesvejfning, svejfe^; jf. omsvæve 3

samt: (forf. har) giort et Omschweiff.
LTid.1735.669)

1) om noget omsluttende, l.l) (jf. Ind-

svøb; nu 1. br.) hvad der svøbes om,
omslutter noget som et hylster, omslag
olgn. (frøkagen) findes imellem Frøene
og åeves Omsvøb. vAph.Nath.VI.293. Om-
svøbet (om hajernes æg) er giennemskin-
nende. Cuvier.i)yrhist.I.342. Pilen strøg
lige over Jarlens Hoved og ind i Roer-
Knappen, lige op til Omsvøbet (oldn.

reyrb^ndinj. Grundtv.Snorre.I.317. Pakken
var forsynet med et dobbelt Omsvøb af

Lærred. FS'O. (gummislangens) ydre Om-
svøb . . er fremstillet af Hør. BerlTid.^^/n
1915.M.Till.l.sp.6. jf. Svøb: *Som Guds
Søn, Marie svøbte . .

|
Saa Guds-Ordet

rosen-mundet |
Ligger, i sit Omsvøb bun-

det,
I

Nu i Menighedens Mund. Grundtv.
SS.V.186. om skaldyrs skal: vAph.Nath.YII.
203. 1.2) den af en metalplade dannede
(paa laaseblikket fæstede) kasse uden om (fje-

deren i) en indstukken laas. S&B. Værkt.50.
FagOSnedk.

2) (nu næppe br. ) som udtr. for bevægelse
ell. retning. 2.1) (jf. IV. om l.i, lO.i, 12.i;

omdrejning; kredsbevægelse. Jordens
Omsvøb (o: omdrejning om sin akse). Oec
Mag.VII.253. 2.2) (jf.'lY. om 2.1, ll.i; be-
vægelse ell. retning ud fra (bort fra)
en lige linie; omgaaende bevægelse;
udsving; bue; omvej. (Carl Gustav vilde)

ej gaae over lisen lige fra Fyen (til Sjæl-
land), men besluttede at giøre et Om-
svøb paa den højre Haand, og marchere
over . . Langeland (osv.). Holb.DH.III.256.
Efter en lang Omsvøb danne (landkantens
krumninger) et andet stort Forbierg. Bei-
ser.I.209. Floden . . giør et Omsvøb mod
'Norden. smst.III.154. (den) nye Landevej
(maa) prises af den Vandringsmand, der
tænker tilbage paa det lange og trange
Omsvøb han forhen maatte gjøre. Nødskov.
Thimgaard.(1787).108. (jf. svøbe) om hvirv-
lende vind: Vindens Omsvøb fører Støf og
Skarn med 8ig.Sort.Tr.77. jf.bet.S: Sun-
det (lagde) til omkring Flaaden . . snart

(gik) et og snart et andet Skib . . i Spid-
sen . . endelig, efter mange Omsvøb (lat:

maritimos anfractusj, slap (de) ud i aaben
Søe. Grundtv.Saxo.III.342.

3) overf. anv. af bet. 2.2. 3.1) (nu sj.) om
fremgangsmaade (i handling ell. tale), hvor-

ved man ikke gaar den lige vej mod maalet.

II
m. h. t. mundtlig ell. skriftlig fremstilling:

afvigen fra hovedsagen; sidespring;
S-

for at vise Forskællen imellem begge
10 digression, (forf.) giør dette Omsvøk

disse Folk. Reiser.1.372. (jeg nødes) til at

giøre et lille Omsvøb, og fortælle føl-

gende Sagn. Grundtv.Saxo.iI.126. TroelsL.

XIV.42.
II

spec. (især nedsæt.) om frem-
gangsmaade, hvorved man ad omveje
søger at naa sit maal, især m. forestil-

ling om anvendelse af forstillelse, underfun-
dighed olgn.; kneb; list; krogvej(e). Holb.

20 Stu.1.9. (kongen) søgte . . ved Omsvøb at

komme til M.si2Llet.8a.DH.II.614. Argus.
1771.Nr.30.1. Da han var overtydet om
hendes høie Stand, blev han nysgierrig,
og søgte ved Omsvøb at faae at vide,

hvem hun var. Stampe. VI.229. *Jeg er en
Tyv — men stjæler ej med Omsvøb.
Drachm.100lN.93. 3.2) d. s. s. Omstændig-
hed 4.2. Dersom nu Herren er ingen Lieb-
haber af Omsvøb, saa kand han holde

2Xi Bryllup uden disse foregaaende hocus
pocus. Holb.Mase.II.4. *Til mange Omsvøb
er her ikke Tid, | Og jeg forstaaer mig
ei paa kunstig Tale. 0eR73f.^8. *En
hellig Mand (er) kommen

|
Med tusind

Anbefalinger i Lommen
|
Fra Poul og

Peer . .
|
Gud veed, om han er alt det

Omsvøb værd. Hrz.D. III.254. \\ nu næ-
sten kun (i flt.) m. h. t. ytringsform og
især (ved tilslutning til svøbe i udtr. som

40 svøbe sine ord ind olgn.) m. forestil-
ling om (skjult) modstand ell. vrang-
vilje, bevidst tilsløring af mening ell.

hensigt, utilbøjelighea til at tale rent
ud (om en sag). Hollændernes slette Ar-
gumenter og Omsvøb. Slange.ChrlV. 1078.
du forvilder mig med alle de Omsvøb
og forblummede Ord. Grundtv.Saxo.1.245.
De Svenske begyndte . . paa deres gamle
Omsvøb og Udflugter. Æien.I.i46. Behold

50 Omsvøbene for Dem selv — og forklar
Dem ordentligt IPow^.jFjC.i^S.

||
67- Om-

stændighed 4.2; nu CO; iforb.bruge (Moth.
S984. Holb.llJ.IV.8) ell. (især) gøre om-
svøb. KomGrønneg.11.78. *Med gode Ven-
ner giør man ingen Omsvøb. Oehl.VII.
166. Heib. Poet. 1.143. Kuglen var gaaet
igennem hans højre Lunge . . I Krigen
kan der ikke gøres mange Omsvøb, og
han fik at vide, at han ikke havde me-

60 gen Udsigt til at leve. JPJac.II.264.
\\

57. Omstændighed 4.2; i/br6. uden ("vi-

dere olgn.) omsvøb. *De uden Om-
svøb strax til Hoved-Sagen gaaer. TT^adsfe.

83. Den Udenads-Læsning, som til deels

dovne Lærere desværre have indførdt i

Skolerne . . er, uden megen videre Om-

41*
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svøb (o: rent ud sagt), en forbandet Ting.

LTid. 1738. 344. Ligefrem og uden Om-
svøb vildejeg sige til ham, at han kun
havde lidt Ære af sin OpiøTsel.Hrz.XVIll.
113. S&B. Feilb. (jf. omsvøbsfri^ anv. som
adj.: *han er ærlig, kiæk og uden Om-
svøb. Hauch.SGr.161. 3.3) O/. Omstænde-
lighed 1, Omstændighed 4.i; nu næppe br.)

udførlighed; grundighed. Det bør ham,
som først skrev historien, at træde frem
til sagen, og giøre omsvøb med ordene
(1871 : aflægge Beretning om Alt^. 2Makk.
2.31(Chr.Vl). *Da fortalte med Omsvøb
hiin sin Herres Bedrifter. Oehl.NG.238.

CP oni-8vabe, v. [-|Svø'ba] vbs.-ning

(s. d.), jf. Omsvøb, svøbe (noget) om (noget

andet); tilhylle; indsvøbe, (ofte i forb. m.
præp. meå). (Elias) omsvøbte (1871: til-

hylledej . . sit ansigt med sin kappe (1931

:

hyllede . . sit Hoved i sin Kappe^. IKg.
19.13(Chr.VI). Pflug.DP.585. VSO. MG.

\\

(nu 1. br.) m. subj., der betegner det omslut-

tende: omsvøbe sig om(kring) (LTid.1725.
256) ell. omsvøbe (noget), svøbe sig om;
omslutte; omgive. LTid.1726.789. den Ele-
mentariske Luft, der omsvøber Jord-Klo-
den . Eeitm.Physik.l 9. LCNiels. Verdens lyk-

keligsteMand.(1926).62. CP -STøbning:,
en. [-|Svø-bneri] flt. -er. (1. br.) vbs. til om-
svøbe; ogs. konkr., om hvad der er svøbt om,

noget. vAph.(1764). Saalænge indpakkede
Varer henligge paa Transitoplag, maae
ingen Ompakning .. dermed foretages. Det
tillades kun, at Kasserne, Fadene, Omsvøb-
ningerne o. d. 1. maae i Toldopsynets Nær-
værelse ombindes, og Mærkerne forfriskes.

Forordn.^I-in97. §61. VSO. MO.
OmsTebiS-, i ssgr. ['(omsvøbs-] til Om-

svøb, især i bet. 3.2. -departement, et.

(spøg., nedsæt.) kontor, departement, institu-

tion olgn. med indviklet, omstændelig forret-

ningsgang. LMoltke.Dick.XVIl.140. Eolst.R.

Forretningsgangen (paa toldboden er ikke)

behagelig for Forretningsmænd med ringe
Tid. Der er noget af et Omsvøbs-Departe-
ment ved dette Kontor. PoI.Vb1906.4.sp.3.

-fri, adj. (sj.) uden omsvøb, jeg (har) søgt
at . . finde den mest . . omsvøbsfrie Ud-
tTyksmvi2iåe.Wiwel.Moder8maaletsSproglære.
Till.(1904).10. CJ -fnld, adj. (jf.-rig; I br.)

fuld af omsvøb, de begyndte (med) om-
svøbsfulde Ord at rose den syges Vå-
seende. Leop.ET. 174. CP -rig, adj. (jf.
-fuld; 1. br.). (den) omsvøbsrige Forret-
ningsgang (i ministerierne). Tilsk.1930.II.
411.

om-8T«mme, v. [-jsvøm'a] vbs.-nmg,
{ænyd. d. s.; CP, 1. br.) 1) svømme (rundt) om;
omgive svømmende. *Æsken var. . omsvøm-
met af Fiske. Bagges.Danf.I.391. 2) [12(2)]

svømme om (hid og did); svømme rundt.
•Sjælen i et Tryllehav omsvømmed. Jw^'.

D.I.189. Efter nogen Tids frie Om svøm-
ning i Vandet sætter (polypyngelen) sig

fast. JapSteenstr.F.15. NaturensV.1914.241.
-sy, V. vbs. -ning (VSO. ESkram.HV.17).

1) (haandarb. ell. tD) sy rundt om (især
langs randen af) noget; ogs.: omgive med
noget, der sys fast ell. sammen om noget an-
det; fastsy uden om. (i forb. m. præp. meå).
vAph.(1764). VSO. MO. Theaterkikkert,
omsyet med . . Læder. PolitiE.*/7 1922.3.
Knaphuller . . omsyet med Knaphulssting.
sm8t.Kosterbl.^Vi^l924.1.sp.2. 2) [14.2] sy paa
ny; især m. h. t. færdige, brugte klædnings-

10 dele : omforme ved gentagen (tilskæring og)
syning; sy om (til noget andet), (ofte i forb,

m.præp. af ell. til; i talespr. næsten kun part.

omsyet brugt som adj.). vAph.(1764).
Alterklæder, plyndrede fra Klostere og
omsyede til Stadsdragt for Prophetens
nustrue. Blich.(1920).Xl.28. (hun rejste)

tarvelig udstyret med Moderens omsyede
Klæder. Etlar. XXII. 141. Selv naar hun
havde et nyt Toilette, saa' det ud som om

20 det var omsyet.Bang.SE.88. (drengen) blev
sendt til Herlufsholm i en Trøje, der var
omsyet afFaderens ældste Uniformsfrakke.
Rørd.(DagNyhJ^U1933.13.sp.4). -syn, et.

{no.d.s., oZ(iw. umsjon; j/. omse; især hos
sprogrensere) d. s. s. Omsigt. Frederik den
Sjettes .. statskloge Omsyn. Blich.(1920).

XIX. 158. Enhver som har noget aande-
ligt Omsyn og¥\ernsyn.ENClaus.(DagbVh
1860.1.sp.2). Han gav. . sin Mangel paa Om-

:k) syn nogen Skyld i \Jlylsken.Thyreg.BB.VIL
6 7. Brandes. Cæs. 11.44. HVClaus.(Danm
EVC.366). -synge, v. [6.8] [-isøi^'a] (sj.)

synge ell. (især) digte om; gøre til genstand
for digterisk behandling. *Udi Provintzerne
adskilligt forefalder,

|
Som her omsynges

hør. Prahl.ST.II.172. Særligt Slaget paa
Rheden 1801, omsunget af Hertz, og Sø-
krigen 1807—14, omsunget af Blicher, drog
Folkets Hjerte til den danske Søma.gt.MK

40 Zahrtmann.CCZahrtmann.(1927).90. -syn-
lig, adj. ['(nm|Sy-'nli, (om'sy-'nli] (wo. dial.

umsynleg; til Omsyn; jf. omsigtig; hos
sprogrensere; sj.) omsigtsfuld. EjælpeO. to
Købmænd . . begge dygtige omsynlige
Mænd.FlensbA.^yil894.1.sp.6.'»jns-fuld,
adj. (l.br.) d.s. RSchmidt.Overs.afWhitman

:

DemokratiskFremblik.(1874).27. -sysle, v.

[1.2, 6.2] (si. i rigsspr.) sysle om; pleje, om-
syslet af aen for min Pleie og Opvartning

50 særdeles omhyggelige Pige. ÉUss.ME.III.
114.

II
have omsyslet, være færdig med

det huslige indendørs (morgen-, aften-)ar-

bejde (jf. afsyslej. Feilb. -sælcke, v. [14.i]

(fagl.) bringe (hælde osv.) fra en sæk i en

anden. vAph.(1764). VSO.
Omsætninjo:, en. ['(nmisædnei),] flt.-er,

{ænyd. d.s.) vbs. til omsætte; ogs. mere konkr.,

om det herved fremkomne resultat.

1) ('CP ell. fagl.) til omsætte l(i). Paa
60 Jordforhøiningernes Omsætning med store

Stene er anvendt fortrinlig Flid og Omhu.
Wors.DO.63. Tilpasning og Omsætning af

Beklædninger, .ved Skydedøre. Arbejdsløn,
27.

II
konkr., om beklædning, dække olgn. (sal-

tet) dynges op i store Masser, som . . be-
vares mod Regn ved en Omsætning af
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Brædder og Tegl. Estrup.HistBlM. Wors.
D0.77.

2) til omsætte 2, ofte m. bet. af gensidig-

hed (ombytning). 2.1) (især tD) i al olm.

Bladenes Omsætning (o: urigtige anbrin-

gelse) er alene Bogbinderens Skyld. FSO.
||

m. h. t. ordstilling (inversion). Naar Ordene
ikke staae i deres grammaticalske Orden,
men i den, som Tankens Tydelighed eller

Udtrykkets Fynd kræver, kalder man det
Inversion ell. Omsætning. JBaden. Gram.
192. den vanskeligste af . . Versarter, den
saakaldte Alhendt . . hvori Ordene, ved
dristige og usædvanlige Omsætninger
skulde mere forbause og overraske, in^.
VS.I.108.Brandes.yiII.31.\\(,jf.Omst\Wmg)
m. h. t. bogstaver (skrive-, trykfejl) ell. lyd

(metatese). De mindre Trykfeil, og enkelte
Bogstavers Omsætning. 750. Ogsaa Om-
sætninger finde ofte Sted . . Saaledes har
jeg hørt Nogen sige Tivling f. Tvilling.

Bredsdorff.Afh.17. om det fremkomne resultat:

Her er rj en omsætning for ir. VilhThoms.
AfhJI.103. FDyrlund. Uds.4 7. jf.: Sprogene
ere ikke andet, end en Omsætning af Bog-
staver (o : anvendelse af bogstaverne i forsk,

rækkefølge). Tullin.IL171.
||
(gart.; nu næppe

br.) omplantning; udplantning. Fleiseher.HB.
558. 2.2) (jf. Ombytning l.i ; især Yj om det

forhold, at værdier (varer, værdipapirer osv.;

jf. Omsætningspapirj kommer paa andre
hænder ved at udveksles med andre værdier
(spec. penge); køb og salg; handel; for-
retning; ogs. om det hertil svarende
pengebeløb (jf. Bruttoomsætning. SaU
XVIII. 497); spec. om totalsummen af
en forretningsmands aarssalg. Dersom
De kan være tjent med at beholde Pen-
gene til Deres Omsætninger, saa skal Ca-
pitalen forblive uopsigelig i Deres Værge.
Heib.Poet.VII.69. han træller fra Morgen
til Aften, samler Penge, lægger op, gjør
Omsætninger. Kierk.X.92. Ved Omsætnin-
gen under Spillet (o: Vhombre) bruges i

Regelen Jettons i Stedet for rede Penge.
VortHj.IVl.59. Jeg har ikke studeret,
men jeg har dog en net lille Omsætning
paa godt og vel 300,000. Nathans.IM. 29.
btempelafgiften ved Omsætning af Børs-
papirer. Hage.^769. Omsætningerne i Kaffe
er ubetydelige. Ludv.

3) (især fagl. ell. (D) til omsætte 3. For
gamle Steengierders Omsætning tilstaaes
ingen Be\ønning.Forordn.^^/4l781.§3.2. Om-
muring og Omsætning af Porcellænsovne.
MinisteriernesMaanedsblad.l928.46.sp.l.

4) (fagl. ell. tSi) til omsætte 4. Et Ton-
stykkes Omsætning, som almindelig kal-
des TrsLnsposision.MusikL.(1801).178. hin
dunkle Fornemmelse af, at Noget i Livet
er en hemmelighedsfuld Gjentagelse, en
Omsætning i højere Fotens. Goldschm.V.
169. Frihedstræet . . var sikkert en Om-
sætning af det gamle Måitræ. Fridericia.
(Verdenskult. VI.434). || om ændring (nedsæt-
telse) afpenges værdi. Myntens Omsætning

i K. Friderichs II. Tiiå. KSehkSkr.IK.677.

II (fagl.) om (kemisk) omdannelse af stoffer.

ved Kimudvikling (kan) fremkaldes Om-
sætninger i Mælken, der kunne bevirke
farlige Tarmsygdomme. VortHj.IIl.159.
Farvepulvere (kan) ved Udrøringen ( blive)

forvandlede til en stenhaard Masse . . Der
foregaar . . i saa Tilfælde en kemisk Om-
sætning.Saandv.^9-2. Omsætningen af Fo-

10 der til Mælk. LandbO. III. 741.
||

over-

førelse af en bevægelse fra en aksel til en
anden, saaledes at den drevne aksel faar et

andet omdrejningstal end den drivende. Sal.

XIII.889.
II
(bank-spr.) til omsætte 4 slutn.:

veksel, som træder i stedet for en til betaling

forfalden veksel og derfor virker som en for-

længelse af betalingsfristen. Prolongations-
veksler, saakaldte Omsætninger. Lando.
Bankpraksis.(l 926).11 6.

20 Omsætning:^-, i ssgr. til Omsætning,
især ('Y, jur.) i bet. 2.2; saaledes ogs. Om-
sætnings-beløb, -frihed, -interesse, -krise,

-kurs, -oversigt, -statistik oft. -afg^ift,
en. (jf. -skat^ afgift (til staten) af, hvad
der er genstand for omsætning (i olm. bereg-

net som en vis procent af bruttoomsætningen).
Omsætningsafgift af Cigarer og Cigarillos.

LovNr.49P^/iol917. -evne, en. spec. [4]

(landbr.) om en malkekos evne til at omsætte
30 foder til mælk. LandbO.III.741. -falsk,

en, et. (1. br.) falsk, hvorved en ubestemt
kreds af personers interesse i omsætningen
krænkes (fx. om falsk m. h. t. maale- og vægt-
redskaber ell. m. h. t. handelsvarer). Goos.II.

197.209. -forhold, et. til Omsætning
2.2: StatistiskAarbog.1903.185.

\\
til Om-

sætning 4 fsp. 650^''). Sal.UX.501(jf.Oe2ir).
-middel, et. O/.Omløbsmiddelj. Penge-
sedler som Omsætningsmiddel burde af-

40 løse de ædleMetdMer.Fridericia.l7&18Aarh.
278. Hage.^61. -papir, et. om gældsbreve

y

aktier olgn., der kan være genstand for om-
sætning (negotiabelt dokument). Lassen.AO.^
587. Hage.^160. -skat, en. (jf. -afgift;.

Sal. XIII. 889. -vej, en. især i forb. stå

omsætningsvejen, ved frivillig overdra-
gelse (gennem omsætning); ad omsætningens
vej. Hage.^136. -værdi, en. den værdi,

som en vare har ved (stedfunden ell. normal)
50 omsætning (i modsætn. til brugs- ell. realisa-

tionsværdien ell. den nominelle værdi; jf.
Handelsværdi;. Lærebog i Handels-Teknik.
(1925).198. SaVXVIII.497. -avelse, en.
spec. [4] (skol.) om øvelse i omsætning fra
en sprog- ell. stilform til en anden. Skole-
progr.Sorø.1905.53.

omsætte, v. [>(om|Sæda] præt. -satte;

part. -sat eZZ.f -sæt (ReynikeFosz.(1747).24).
vbs. -ning (s. d.) ell. (nu sj.) -else (til bet.

60 2.1: Holb.Ep.III.48. LTid.i739.128.1755.86.

jf. (til bet. 2.2): Omsættelses-Artikel.
Gjel.BS.II.22). (ænyd. d. s., glda. (vbs.) om-
sætthelsæ; jf. ty. umsetzen)

1) sætte (anbringe, stille) noget rundt om-

(kring). 1.1) O sætte (stille, anbringe) noget

rundt om en ting; omgive med (noget
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indhegnende, afgrænsende olgn^. omsætte
Haugen, Pladsen med Træer. VSO. || næsten
kun part. (være) omsat (af ell. med).
Kongens Hof er til Beskyttelse omsatt
med en Beskiermelse af Tiæ. Fflug.DP.
598. 'Som Vand i en Urne med Blomster
omsat,

I
Saa favnes af brogede Strand-

bredde SvLnået.Oehl.L.I.147. (en) stor Jord-
høj, omsat med hugne Steen. Blich.(1920).

XXIV.54. Trap.^V11.693. (herald.) ledsaget

(se ledsage sp.538^^); spec. om en almindelig
(midter)figur, omkring hvilken de mindre figu-
rer er anbragte, en af tre grønne Kløver-
blade . . omsat sort Kedelkrog i Sølv. PB
Grandjean. Heraldik. (1 91 9). 116. (sj.) abs.

:

omsat, indhegnet; afspærret; tillukket, gaar-
dene ere omsatte (1871: tillukkede rundt
omkring^. Bar.6.17(Chr.VI).

|| (jf. omringe;
nu næppe br.) m. h.t. (omgivende kreds af)
levende væsener. *(gud) har i denne Nat

|

Med Engle -Skare | Mit Huus og Hjem
omsat,

I
At ingen Fare

|
Har rammet mig

og Min' i nogen Maade. Kingo.398. overf.,

m. forestilling om fjendtlighed, angreb : *Mik-
kel Ræv med Hofmod og Uret |

Dem alle

havde tit saa svigelig omsæt. BeynikeFosz.
(1747).M. 1.2) (til IV. om lO.i, 12(i); O,
t. br.) sætte om (ved servering olgn.). Ere
Flaskerne alt omsatte ?F50.

2) (til IV.om 14.1J sætte (stille, anbrin-
ge) paa en anden plads (end tidligere);

ofte m.bet. af gensidighed: lade (to ting) bytte

plads; omstille; ombytte. 2.1) t^ i al alm.
(tekstrettelse sker) ved et Bogstavs eller

Ords Forandring eller Omsættelse, eller

ved at sætte et Ord i Stæden for det andet.
LTid.1739.128. Derefter omsettes (de op-
stillede neg) og igien overtærskes ligesom

jr.JPPrahl.AC.80.\\(jf.
ordstillinfT w. omvendt 1.2 ; l.br.:) den om-
første g2jig.JPPrahl.AC.80.

|| (jf. omvendt

satte Ordstilling i: „Men detta Landet
alska vi" . JBorup. Litterære Udkast. (1 91 0).
120.

II
(gart.; nu næppe br.) omplante;

udplante, om Morbær-Træernes første

Omsættelse udi Træe - Skoler. I/Ti<Z. i 755.

86. Man omsætter Blomstrene enten om
Foraaret eller om Høsten. OecowJowm.Z757.
87. JPaulli.Urte-Bog.(1761).353. VSO. 2.2)

(især f) m. afsvækket steds-bet: foretage
omsætning (med ell. af; tidligere til dels

spec. som udtr. for tuskhandel ell. engros-
handel; se PEMulU403. jf. Feilb. u. om-
satj; spec: sælge for rede penge; af-
sætte. Slange. ChrlV. 183. jeg (drog) til

Franckfurt am Måyn . . for at omsette
nogle Juveler, som var de Vare jeg foer
med. EPont.Men.II.60. jeg maa omsætte
mine Skatte, jeg maa gaae til Guldsmede
og til Myntmestere. Eauch.III.186. Matro-
sen (faar som løn) nogle gamle Papirs-
sedler, som forlire det Halve ved at om-
sættes. Etlar.SB.371. Firmaet omsætter
aarlig for Mark —.Ludv. (han) driver
Fiskeri i det smaa, mest paa Torsk og
Hummer, som han omsætter i Grenaa.
AchtonFriis.JL.I.281.

\\ (jf.bet.4:) m.præp.

i og angivelse af det, man kommer i besid-

delse af (faar for noget andet), lade Guld-
klumpen smelte og omsætte i rede Penge.
Ing.EF.III.105. omsætte en Veksel i Pen-
ge. Ludv. m. obj., der betegner betalingsmid-
del (penge): mit Ran (o: nogle penge) . . om-
satte (jeg) i forskellige Slags Slikkerier og
Legetøj. AndNx.DB.65. sa.PE.II.250.

3) (til IV.om 14.2; 1. br.) sætte (opstille,

io anbringe) en gang til, paa en ny maade.
VSO. MO. Ældre Tænder omsættes h\\-

ligst. JernbaneT.yil934.10.8p.4. især bogir.:

(jeg) har ladet heele Ark omsætte. Bof6.
Heltind.I.blr. MO.

4) (især tD) til dels overf. anv. af bet. 2
og S: forandre; især: lade ell.faa til at
fremtræde i en anden form, komme
til udtryk paa en ny maade; omforme,
(danskerne) ville have (de svenske gesand-

20 ters fuldmagt) omsat og forandret. Slange.
ChrIV.432. (i Hostrups sang) satte (hun)
„han" i Stedet for „hun" og „ham" i Ste-

det for „hende" . . hun . . lo, mens hun
omsatte Texten. Schand. V V.236. (at) trans-

ponere (er) at omsætte et Musikstykke
fra een Toneart til en anden.Sal-XII1.693.
m. h. t. penge (mønt) : (kongen lod) omsætte
Mynten saaledes, at (i st. f. 3 mark skulde)

2 Mark regnes for en RålT.Holb.DE.IL
30 516.

II
(især fagl.) m. h. t. naturlig, lovbun-

den udvikling, organisk proces. Analysens
Materiale raadnede . . og de (deri inde-

holdte) Giftstoffer . . bleve fuldstændigt
omsatte og foraLndrede. SundhedsKoUForh.
1900.209. At en Malkeko kan omsætte,
bearbejde, udnytte et stort Foder (maa)
anses for en værdifuld Egenskab. LandbO.
III.741. jf.: Med en utrolig Fart blev
(provianten) omsat i de Tobenedes Krop-

^]pe. Schand. O. II. 153. || nu især (til dels m.
tilknytning til bet. 2.2) m. angivelse af den
nye fremtrædelsesform, i forb. omsætte i,

især som udtr. for en bevidst omformen, det
gjælder da om at omsætte hiin Berømt-
hed i virkelige og reelle Goder. Hauch,
VI. 322. den Gudsdyrkelse at lide for

Sandhed, ja at lide Døden omsættes i den
Gudsdyrkelse at spise og drikke o^ at

Præsten faaer det bedste Stykke. Zierfc.

50 XIV.301. han skattede . . det geniale Ud-
syns Mænd, hvis Tanke direkte omsættes
i Handling. BerlTid.''^U1913.Aft.l.sp.6. spec.

m. h. t. sprogligt udtryk, udformning af tan-

ker i ord olgn. : *Lade slige dunkle Toner
|

Sig da i Tanker og i Ord omsætte ?PaZ3f.
Vll.248. han (førte) en brummende .

.

Tale med sig selv, hvilken, omsat i et

nogenlunde forstaaeligt Sprog, vel om-
trent har lydt, som iølger. Schand.TF.I.

60 189. m.præp. til: Fra disse hellige Skarer
daler den himmelske Musik ned til Jorden.
Der omsættes den til Befalinger i de Mæg-
tiges Mund. Schand.IF.82. hos mange . .

omsattes den nedarvede krigslyst til ud-
længsler mod de fjerne liysier.Hørlyk.GP.8.

II omsætte en veksel, spec. (bank-spr.)

:
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forlænge (prolongere), forny en veksel, idet

der udstedes en ny veksel paa det samme
ell. (som regel) et med et afdrag formindsket
beløb (jf. Omsætning 4 slutn.).

om-fsætteli^, adj. ['(nmisædali.oDm'sæ-

dali] (fagl. ell.^jsom (let) lader sig omsætte,

(især i forb.m.adv. letj. ||
til omsætte 2.2.

Omsættelige Vare. VSO. jf. : Indskrænknin-
ger i Aktiernes Omsættelighed. ioviV^r.
468"^^1^1917.§10. II

til omsætte 4: som (let) io

lader sig omdanne ved organisk proces, nogle
(kemiske) Forbindelser ere . . saa let om-
sættelige, at man slet ikke kan bestemme
dem.LandmB.I.19. smst.507. -søge, v. [6.i]

[-jSø-qa] (især i pass. (part); nu sj.) efter-

søge; søge at opspore. Samme . . Benæg-
telse af at have den omsøgte Pige i For-
varing. Blich.(1920).XXVlI.167. de Om-
søgte maatte være Bjergmandsbørn. swsi.

XXIX.23.
II
m. h. t. ansøgning: (an)søge om. 20

*Hver værdig Supplicant . .
|
Husvales i

sin Bøn, og det Omsøgte naaer. Prahl.ST.
1.138. ved de Regimenter, hvor der er
omsøgt om . . at aflægge .. Rigtighed for .

.

Extra-Udgivter. JJfie.i807.i5i. VSO. -taa-
^e, v. [-itå-'qa] vbs. -else (s. d.). 1) (nu sj.)

% egl. bet. : omgive med, indhylle i taage (dun-
ster); tilsløre. *Svovelsky paa Svovelsky (af
sprængte bomber)

| Omtaager Land og By.
Sander.(Ralib.LB.I.282). her omtaagedes.. 30

hendes Øie af Jordens Dunster. Grundtv.
Kvædl.186. Heib.Fros.II.198. VSO. MO.
billedl. : Andre . . forsikkre, at . . den Skye,
som omtaager Naturen for andres Øyne,
forsvinder i deres Skole. Eilsch.F.152. jf.
bet. 2: *Din Kind er bleg, du seer forstyr-
ret ud;

I
Har Nattetaagen ogsaa dig om-

tSLaget.FalM.VI.124. 2) overf(jf. omsløre).
*usle Daarer,

| Som omtaaged Sandheds
Ord. Grundtv.PS.IV.847. \\ næsten kun dels 40

m. h.t. synsevne, blik: gøre mindre skarp(t
seende); sløre; (mere ell.mindre fuldstændigt)
berøve synsevnen, (han) vidste selv at be-
stemme den Plads, hvorpaa han stod, uden
at hverken Ros eller Dadel kunde omtaage
hans Blik. Hauch.MfU.247. *Døden omtaa-
ged hans Blik. Bagger.II.331. dels m. h. t.

person(s aandsevner, bevidsthed): sløve; gøre
uklar. »Bort, usle Fordom, som omtaager
Siælenl 0ehl.EA.223. *Omtaage Sandserne 50

Forstanden,
\ Vil Bægret skumme over

Randen —
I Drag, Fredensborg! mig til

dit Brystl Bødt.5. OBloch. D.U. 206. Da
(den tihkadekomne) ikke røbede noget Ilde-
befindende, fik han kort Besked om, at
han kunde gaa. I det samme omtaagedes
han. SophClauss.B. 246. \\ i talespr.nu kun
part. omtaaget brugt som adj., om person(s
aandsevner, bevidsthed, blik): sløvet; uklar;
spec. (jf. bedunstet, benebiet samt beruse 1; 60

dagh): let beruset (af stærke drikke); ogs. om
ytring ell. adfærd, der vidner om en saadan
tilstand. Det var efter Prokuratorens, rig-
tignok nu noget omtaagede Skjøn, en Ride-
hest af første Rang. Schand.FrProv. 306.
Hun havde moret sig over hans omtågede

lykønskninger og den vingråd, der skæl-
vede i hans røst.NMøU.H.83. Der sad nogle
omtaagede Søfolk omkring et rundt Bord.
AndNx.PE.II.238. jf Omtaagelse: Om-
taagethed. /Saa6t/.^ -taagelse, en. [-|tå-'-

qalsa] (1. br.) vbs. til omtaage (2); ogs. om
omtaaget tilstand; omtaagethed. *Gud veed
hvormeget der af Drengens Flid, | Ved
slig Omtaagelse af Elskovsduften,

I End
kunde være gaaet op i Luften. Pa^iW.JF.
76. jf. Bedunstelse: hun nød sin egen
Omtaagelse. jBaw^.i^.^^i. L-tale, en. [-jta*-

l9, ogs. -|ta'la] (glda. d. s. i bet. „omskrivning^^
(Kalk.III.313¥^)) ftt. (nu næppe br.) -r (LTid.
1728.181. Eauch.VII.300). (oWn. umtal(a))

1) (især W) i al alm.: det forhold, den virk-

somhed at omtale noget, ofte m. forestilling

om personlig meningstilkendegivelse, saglig

(videnskabelig) behandling olgn.; ogs. m. mere
konkr. bet., om mundtlig ell. skriftlig beret-

ning, redegørelse (dagbladsartikel olgn.). YSO.
(Søren Kierkegaards) fortryllende Omtale af
Skovstiens Vinken, Høstvognens Raslen.
TroélsL.L.28. || især i særlige forb. som gøre
til, blive genstand for ('nærmere, sær-
lig osv.) omtale, ved ell. i omtalen af
olgn. den Musik . . der (her) bliver Gjen-
stand for Omtale. Kierk.1.56. Enkelte Ste-
der i dette Afsnit har (været meddelt) Kr.
Arentzen (som) har indflettet(dem) i sin Om-
tale af Bødtcher.WSchorn.DaVoldene stod.

(1905).159. Undertegnede (maa) protestere
mod den Form for Anmeldelse, (bladet) an-
vender i Omtalen af (en kunstudstilling).

BerlTid.yiol933.Aft.2.sp.5. || i tilsvarende

bet. (især tidligere) bringe(s) i omtale
(MO.) ell. (nu næppe br.) komme til ell.

under (Rothe.(MO.)) omtale. Jeg skiæl-
vede af Skræk over de grusomme og blo-
dige Scener, som kom til Omtale. Gylb.X.
229. Kofoed-Bansen.LD.79. 2) (jf. I. Om-
dømme 1) m. mere ubestemt ell. almen bet.,

uden (tydelig) forestilling om en bestemt
(talende) person ell. en enkelt bestemt situa-

tion : (gentagen) tale om noget, spec. blandt
en persons omgivelser ell. i offentligheden;
især i mere ell. mindre faste forb., som
være, komme i omtale ell. (nu især)
være, blive genstand for omtale ell.

(i talespr. spec.) kende en af omtale (nu
sjældnere: af andres omtale. VSO. MO.).
mellem Kammerater var det i Omtale, at

han skrev Yers.HCAnd.XI.l 02. hun (er)

ved sin Overgang til Catholicismen . .

kommen meget i Omtale. smst.XlI.71. hen
over Mose og Eng (dansede) alle Lygte-
mænd og Lygtekoner; der er ogsaa Hun-
kjøn, men de ere ikke i Omtale (o: om-
tales i alm. ikke). smst.VII.286. i den vide
Verden hændte næsten aldrig nogen Ting,
som blev en Gjenstand for offentlig Om-
tale, uden at han . . var personlig indviet
deri. Gylb.(1849).IX.170. D&H. || m. bibet.

af vurdering, anerkendende ell. nedsættende
bedømmelse. Mennesket . . betiener sig .

.

gierne af de Midler, som bane Veien til
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Anseelse og en god Omtale. Kraft VF.124.
det udsætter os for ond Omtale. ^awc/i. VII.
300, være i slet Omtale, ilfO. (du) faaer

ilde Omtale (Chr.YI: eftertale^ derfor. Sir.

18.37. Feilb. || hæderlig, hædrende om-
tale, spec. (efter fr. mention honorable) om
dommerudvalgs (anerkendende) bedømmelse af
udstillede ting olgn., som udtr.for laveste ud-
mærkelsesgrad (uden tillæa afmedaille); se u.

hæderlig 2.1, hædre 1.2. \\abs., om (offentlig)

anerkendelse, ros, berømmelse (i det alm. om-
dømme), den Omtale og Berømmelse, hvor-
efter hans hele Sjæl tøTsteåe.Hauch.IV.291.
Manden der higer efter Omtale, findes .

baade i de ynj
ser. VortLand.
om hvad der

fentligheden (ytring, rygte). Leth. (1800).
vore (o: velfærdskomiteens) Speidere har
hørt sære Omtaler. Almuen tvivler, om
disse Henrettelser ere nødvendige. Hauch.
VII.300. VSO.

II
(nu næppe br.) om hvad

der er genstand for saadan (offentlig) om-
tale (dagens samtaleemne). Denne Tildra-
gelse er bleven Dagens almindelige Om-
tale. MO. II. -tale, V. [-,ta-'l8] vbs.jf. I.

Omtale, (ænyd.d.s.; til IV. om 6.8; især CH)

\) gøre tu genstand for omtale (I.l); (ved en
bestemt lejlighed) ytre sig om (mundtligt ell.

skriftligt). *Hvad Fortred
|
I denne Krig

er skeet, skal ey omtales meere.Holb.
PaarsMl. Da jeg omtalede vor Flugt . .

smilede han vemigt. Hauch.II.209. (med)
Afsky omtalte hun Klosteret, hvori hun
(havde) været Vidne til et Par Nonners
Indklædning. Gylb. (1849). IX. 71. Denne
Sag blev slet ikke omtalt, ikfO. (den ud-
komne russiske) Roman . . omtaltes (o: an-
meldtes her i bladet) . . i Anledning af den
engelske . . Oversættelse. BerlTid.*/iol933.

Aft.7.sp.4. jf. høre 4.2-8: Ogsaa min afdøde
Moder hørte jeg i disse Timer omtales
(o: ved min bedstemoders og min faders
samtale). Gylb.11.40. omtale i høje to-
ner, se høj sp.ll62^^. }\part. omtalt brugt

dels (ellipt.) i forb. som (lør, ovenfor olgn.)

omtalt. liudv. (N. N.) har, som omtalt
i vor Morgenudgave . . faaet et Laan af

(ministeriets) særlige Fond. BerlTid.''/iol933.

Aft.3.sp.l. dels (jf.før-,meT-y nys-, oftomtalt
olgn. samt om-melde, -nævne o/l.) brugt som
adj. (i best. f.). de tvende omtalte Borge-
mestere. Holb.DH.II.294. bemeldte Mand-
skab . . gives en rød Klædes Hue . . om-
talte røde Klædes Huer skal være af samme
Fa(?onsom Cavalleriets Fourageerhuer.Mi2.
1806.332. tør jeg maaskee være saa dri-
stig at spørge Dem, om De har faaet den
omtalte Yexel.Heib.Poet.V.199. paa de om-
talte Betingelser. Ludv. 2) (jf. I. Omtale 2)
uden (tydelig) forestilling om en bestemt per-
son ell. situation , m. bet. af gentagelse : gøre
til genstand for omtale (1.2). Slange.ChrIV.
1022. hvorsomhelst dette Evangelium bli-

ver prædiket i den ganske Verden, skal
og det, hun haver giort, omtales fCAr.y/;

si^esj til hendes lh.vikomme\se.Matth.26.13.

II
især part. omtalt brugt som adj. en (me-

get) omtalt forfatter, bog olgn.
\
S&B.

-talelifi:, adj. [(nm'ta-lali| (sj.) som kan
(bør) omtales. Poesien . . binder sig (ikke)

til hvad den gode Tone anser for omtale-
ligt. 5ran(Zes. kJ.-264. jf.: det i angelsach-
siske Bøger Uomtalelig e.sa.F.478. -tan-
ke, en. {sv. 710. d.s.; til IV. om 10.2 ; jf

10 omtænksom samt Omsigt, Omsyn og fr.

circonspection
||
„Ordet er i nyere Tider

kommet i Brug i vort Skriftsprog." MO.
jf. HjælpeO.) om (anvendelse af sin) evne
til at tænke sig (vel) om; tankens henvendelse

paa en række af forhold, som vedkommer en
vis sag, er af betydning for dens gennem-
førelse olgn.; omfattende eftertanke; betænk-
somhed. .iPaludan.Møen.II.(1824).262. VSO.
MDL. I forlade mig min Mangel paa Om-

20 tanke. HFEw.KT.I.181. der maatte vises
megen Omhu og Omtdinke.EHolm.DH.
1660-1720.11.103. Faaer man Øie paaVildt,
gjælder det først om at bruge sin Om-
tanke. jBo^an.JI.^i. han var nurtig, let-

hændt og havde Omt2iDke.Rørd.KK.209.
Feilb. jf.: Efter nogle Minutters Omtanke
(o: tænken sig om) fortsatte hun: Jeg for

min Del vil ikke have en Mand under de
tredive. Brandes.XI.32. f -tant, adv., adj.

30 {jf. IV. om 4.3 ; dannet efter omsonst til

subst. Tant) d. s. s. omsonst (3.2). *Det blev
som Gud hånd bød,

|
Een Adam for sig

fandt
I
Een Eva i sit Skiød,

|
Guds Raad

var ey omta.nt.Cit:1779.(HimmerlKjær.l918.
47). -tappe, v. [14.i] vbs. -else (VSO.) ell.

(nu vist kun) -ning (Moth.T54. VSO. MO.).
{ænyd. d. s.; jf. -tylle; nu især GJ) bringe

(tappe) (vin olgn.) fra en beholder over i

en anden; omstikke (3). Øllet vinder ved
40 at omtappes paa Flasker. F^SO. Det store

Viinfad skal omtappes (paa mindre Fade.)
MO. S&B. U (med.; nu næppe br.) om over-

førelse (transfusion) af blod. vAph.(1759).
Blodets Omtappen fra et levende Dyr i et

tilsyneladende dødt Menneske. PhysBibl.
VIII.401. -tegne, v. [-jtai'na] vbs. -ing

(VSO. MO.). fp, l.br.)\) tegne (linier) uden
om noget; m. tings-subj.: danne linier (teg-

ning) uden om noget. Frelseren (var) kende-
50 lig paa den Guldglorie, der omtegnede hans

Hoved. Holstein.Den grønne Mark.(1925).63.

2) [14.2] tegne en gang til; tegne om. vAph.
(1764). VSO. MO. uegl: *han ei gien-
kendte mig,

I

Thi Skrammen over Pan-
den . . har omtegnet mig med grove Træk.
OehlXII.172. JVJens.(PoV^1x1934.12.sp.l).
-telegrafere, v. vbs. -ing. spec [14.i]

(telegr.): overføre (et telegram) fra en linie

til en anden. Befordringen (af et telegram
60 kan forsinkes ved) Omtelegrafering paa

Mellemstationer. Hage.''935. -tidCe), adv.

(i forb. da, nu om tid(e); se Tid. -tog,
et. [12.2] (sj.) rejse (flakken) hid og did;

omflakken. Jeg har endnu ikke paa mine
Omtog været paa Guldtofte. Sælsomt nok!
Kofoed-Hansen. KA.1. 146. f -tokke, v.

J
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[14.2] vbs. -ning (Levin.(Fyn)). (jf. tokke og

DF. 1931.8; jur.) omordne, fordele paa ny
efter et skøn; m.h.t.en kirke(s stolestader):

Da Kirken paany skal omtokkes, eftersom
der er bleven indrettet en heel Deel nye
Stolestader, andrages paa, at der maa
anvises Plads i Forhold til Gaardenes
fulde Hartkorn. Cit.l845.(Levin.), -tone,
V. [-ito'na] vbs. -ing (M.O.). (poet.) omgive
tonende; tone rundt om. leiret paa en grøn
Plads . . omtonet af alle Havens Natter-
galer. Bagges.L.1.42. *i Danevang .. | Sø-

dest omtoner mig Fuglesang
|
Og yndigst

omvifter mig Røgen. Grundtv.PS. VII.100.
Ing.RSE.VILllS. MO. GJ -tordne, v.

[-[tor'dna] (1. br.) omgive tordnende; tordne

(buldre, drøne) rundt om. *Europa . . |
Saae

Fredrik (o: Fr.VI), omtordnet af Bombers
Brag. FrSchmidt.(Rahb.LB.1.278). Et for-

færdeligt Latterkor omtordnede den uhel-
dige lj2itmeT. Schand.yV.182.
omtrent, adv. [com'trBn'tZ] omtrent.

Høysq.AG.99. (nu næsten %un dial. omen-
trent Aakj.VB.119. Skjoldb.G.44. Feilb.

Esp.359. OrdbS.(sjæll)). {ænyd. d. s. ell. om
en trent, om disse trent, paa det (ell. sam-
mej trent, ved trent, sv. dial. (um en) trånt,

no. dial.vLm ein trint; fra mnf. um(me)trent,
omkring, omtrent (ogs.: umme den trentj,
ell. holt omtrent, fris. umme(n)trent, um-
me den trent; afpræp.mnt.uinme osv. (se

IV. omj og subst. mnt. (osv.) trent, omkreds,
grænse (besl. m. trind j, men i former som nt.

umtrant, bornh. paa den trantan (saa om-
trent, ved det pas), jy. omtrant, om en trant
olgn. m. tilslutning til Trant, nt. trant, gang,
skridt, vane, levemaade, art || især i bet. 2

ofte forkortet: omtr. || om ordets ret frie

stilling i sætn. se Mikkels.Ordf.616.627 || om
de udvidede udtr. omtrent da (jf. da 4.1j,
eller saa omtr ent (jf. eller 2.2 samt Ræ-
vebog.I.147), saa(dan) omtrent se spec.

bet.2 og 3 j| om de tautologiske forb. cirka
omtrent, ungefær omtrent se cirka
(sp.353^), ungefær)

1) som udtr. for tilnærmelsesvis bestem-

melse m. h. t. sted ell. tid (tidspunkt) og især
knyttet til et adverbielt led (adv., præp.-led
olgn.): i nærheden af; (muligvis) til

den ene eller den anden side for; om
ved; omkring ved; ogs. (m. overgang til

bet. 2-3j; næsten; henimod. (mods. om
(ved), omkring (ved), der stiller en række
muligheder i et indbyrdes sideordnet forhold,
betegner omtrent nu især, at en enkelt af
flere muligheder efter ens (bedste) skøn be-

stemmes som den sandsynligste ell. rigtigste,

m. bibet. af subjektiv usikkerhed ell. forbe-
hold). 1.1) (jf. IV. om 1.5 og 9.3, II. omkring
4.1 og S) m. h. t. sted (punkt, linie, retning).

„det var mig sagt, at hånd skulde boe her
omtrent." — „Ja det er min Huus." Holb.
Didr.98c. Omtrent hos (nu : paa olgn.) det
Sted. vAph.(1764). Omtrent midt i Skoven
standsede han sin E.est.PMøll.1.300. kroen
findes ikke paa kortet, men den skal ligge

her omtrent ell. omtrent her, paa dette
sted olgn. \

vinden er omtrent i nord ell.

(jf. bet. S) nordlig
\

uegl.: *Paa Ansigtet
stod et usikkert Smiil

|
Omtrent mellem

Lee og Græde.Winth.IV.42. 1.2) (jf.lY.
om 9.8 og lO.s, II. omkring 4.2 og S) m. h. t.

tidspunkt; nu især ved udtr. m. mere ube-
stemt bet. samt til dels (efter udtr. som: klok-
ken var omtrent 6; se bet. 2) ved angivelse

10 af klokkeslæt, „kand du icke sige mig, Pei-
ter, hvor min Mand har sin gang om Da-
gen?" — „Omtrendt ved disse Tider er

hånd i et Viinhuus hos Jacob von Lu-
bek." Holb.Kandst.1.6. Omtrent samtidigen
(o: med Klopstock) fremtraadte Wieland.
Molb.BlS.2SamllI.410. Om 8 Dage for-

lader jeg Florents . . Omtrent (nu hellere:

omkring (ved)j den første Mai passerer
jeg Fsiåusi. HCAnd.Breve.1.223. han kom-

20 mer her omtrent hver dag
i
han gik om-

trent kl. 6 i jf. bet.2: „hvad Tid udi De-
cember Maaned saa du ham her i Huu-
set?" — „Mig syndtes, at det var omtrendt
14. Dage for Juul." Holb.Bars.1.3.

2) (jf. TV.om 10.3, IL omkring 4.3 og S) ved
tilnærmelsesvis angivelse af en talstørrelse
(størrelsesudtryk) : (muligvis) lidt mere
eller mindre end; paa det nærmeste;
cirka; næsten; ogs. (især talespr.; jf. bet. 3

30 samt næsten^ spec: (lidt) mindre end;
henimod. (i flere tilfælde, spec. ved særlig

ordstilling, m. overgang til bet. 3, idet om-
trent kan knyttes ell. føles som knyttet til

hele verbaludtrykket). Dalen (er) omtrent
en Miil lang og en halv Miil bred. Bagges.
L.I.359. den omtrent 400 Tdr. Land store

. . Fussing Søe. Blich.(1920).XXI.239. Fire
Aar omtrent maatte Thomas tilbringe i

den lærde Skole. Schand.TF.II.3. de vare
40 omtrent (1819: ved) fire Tusinde.il/arc.

8.9(1907). det beløber sig omtrent til

Mark —.Ludv. det ene (lam) mangler
omtrent Halvdelen af det ene Øre. Politi

E.Kosterbl.^Vel923.2.sp.2. || som tilføjet ind-

skrænkning, i særlige forb. her har sat (o:

siddet, boet) en (mand) af vor Slægt i hun-
drede Aar, omendtrent da. Skjoldb.A.82.

deres forlovelse varede et aar eller saa
omtrent I

|| (jf. bet. 1.2 samt Klokke 3.2J
50 ved angivelse af (spec. spørgsmaal ell. svar

angaaende) tid paa døgnet (klokkeslæt). Klok-
ken er omtrent fire. VSO. *hvad er Klok-
ken?

I
Hans Moder smiler: halv Tolv

omtrentl Rich. II. 4. jf. bet. 3: Hvad var
Klokken, saa omtrent? PRMøll.DS.133.
II

(m. overgang til bet. S) knyttet til et ord,

der (uden egl. bet. af talforhold) betegner

mængde olgn. han mistede omtrent alt (hvad
han ejede) ved spekulationer

i
omtrent

60 hele byen blev lagt i aske « han har om-
trent (i alm.: næsten olgn.) ingenting at

leve af !

3) som bestemmelse til et (især efterføl-

gende) adj., adv. olgn., til et (adj. ell. subst.

som) præd., til et verballed ell. til hele sætn.-

indhotdet, som. betegnelse for, at udtrykket

XV. Rentrykt »0/3 1934 42
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kun tilnærmelsesvis svarer til det rigtige,

virkelige forhold, især saaledes (jf.bet. 1-2

samt næstenj, at udtrykket angives (indrøm-

mes) at være noget stærkere end egl. beretti-

get: paa det nærmeste (om end lidt mindre
end); ikke langt fra (at være); saa godt
som; næsten. (mods. næsten bruges omtrent
forholdsvis lidet i nægtende sætn. m. ikke).

„Din Hosbond er, maa skee, forliebt i vor
Jomfrue." — „Ja det er omtrent saa (iron.

for: netop såaieåes).'' Holb.GW.(1724).lsc.
Det var omtrent, hvad denne Aften lærte

mig om Signora Santa og hendes Ægte-
m&nå.HCAnd.I.329. En Rundtur over
Snemarkerne . . er omtrent lige saa even-
tyrlig som et Ørkenridt. Pont.^ 7. 9. (han)

slog Følge med (hende) ^ da de omtrent
skulde sammeYe]. Aakj.VB.119. Fars om-
trent sidste Ord, da Gunhild rejste til Kø-
benhavn, var: — Husk nu at gaa ud til

Tanterne. KMich.H.219. Fortæl, hvad Du
vedl sagde han til Leif, der omtrent var
færdig med sin GrsiSia.Buchh.UH.il. Frak-
ken omtr. ny, kun lidt fedtet paa Kraven.
FolitiE.Kosterbl.^*/8l925.1.sp.2. han er syg
og kan omtrent (hellere : næsten) ikke gaa

i

II
saa ell. saadan omtrent, i alm. som

betegnelse for (indrømmelse af), at det anv.

udtryk er noget for stærkt, inaeholder en vis

overdrivelse. „Er da ethvert Metal Eder
ligegodt?" — „Ikke ganske, men dog saa

omtrent.*^ Hauch.III.103. Han var nitten

Aar . . saa omtrent en Dreng. Gylb.(1849).

III.148. hun (løser) den bittre Opgave:
saa omtrent at tjene som Husjomfru i

sine Forældres Huus. Kierk.VIII.4o. *Hist
(o: paa badebroen) seer Du en af Befolk-
ningens Bryggere, |

saadan omtrent som
til Verden han koml Rich.l.42. nu havde
et Par Dages stærk Tø saa omtrent faaet

Bugt med Sneen. EuldaLutk.L.1.7. det var
saadan omtrent det dummeste, du kunde
gøre

i
(nu sj.) m. mere fremhævet (selvstæn-

dig) bet: med nogenlunde (omtrentlig) nøj-

agtighed; omtrentligt. Efter (bruges) naar
man saa omtrent vil bestemme Tiden ved
noget foregaaende. ^øi/s^.<S'.^40.

||
(eller)

saa omtrent, omtrent da o?^n., som til-

føjet indskrænkning. *Ved et Mirakel, eller

saa omtrent. Bagges.Ungd.1.32. Her (i Lon-
don) gaaer det som sædvanlig, saa omtrent.
Grundtv.E.34. S&B. (vi) ved s'gu nok,
hvad vi gør — omendtrent åsi.Skjoldb.G.
44.

4) (især talespr., 1. br.) bet. (2-)3 brugt m.
overgang til adjektivisk funktion (jf.om-
trentlig 1), som (attrib.) bestemmelse til et

subst. en omtrent Revolution. ^/ods-Saws.
^^1^1905.327. jf: Krigserklæringen . . ved-
toges med omtrent Enstemmighed (o: med
omtrent alle stemmer, omtrent enstemmigt).
Fridericia.NH.1. 74.

omtrentlig:, adj. [(om'tr^n'dli] adv.

d. s. ell. -t ell. (t) -en (Drachm.KW.18). {dan-

net som adj. til omtrent; især C3) 1) som
(kun) betegner en tilnærmelse til det

rigtige, virkelige forhold, (paa grund
af omstændighederne kun) angives tilnær-
melsesvis; ikke helt nøjagtig ell. præ-
cis, (en) naturlig Astronomi (gav) om-
trentlige Bestemmelser, om hvorledes et

Sted \siSi. 0rst.VI.161. det (er) ikke nok at

vide (ordets) omtrentlige Betydning. Mi/n«^.

BIS.II.306. Lamartines Sætningsforbindel-
ser var undertiden udflydende, hansBeteg-

10 nelser skødesløse, kun omtrentlise. Bran-
des.VII.248. paa hvilket omtrentlig Tids-

Sunkt det er sket. DanmHavebr.l 9. Alle
isse Tal, skønt de ser saa nøjagtige ud,

kan dog kun være omtrentlige, i' rem.DiV.
485. 2) som adv.: paa omtrentlig maa-
de; med omtrentlig nøjagtighed; ogs.

(nu l.br.): omtrent (3); næsten. Alt er
angivet (o: i en stjernekalender), ikke om-
trentligt, men med fuldkommen Bestemt-

^ hed, thi selv Ordet „Omtrent** bør udstry-

fes af Astronomiens Ordhog.Heib. Intel.

V.233. *han er ung, paa Alder med mig
han tykkes omtrentlig.FMøll.ES.1.262. Det
Øvrige . . vil enhver velvillig Læser om-
trentlig kunne sige sig selv. Goldschm.VII.
643. Kan De omtrentlig angive, paa hvil-

ken Tid . . De saa' llr.Ji.Font.Muld.224.

O -bed, en. omtrentlig rigtighed, nøjag-
tighed; spec: mangel paa (absolut) nøjag-

30 tighed, præcision, de forstod . . ganske vist

(ordene), men med den matte Omtrentlig-
hed, med hvilken man forstaar et frem-
med Sprog. JFJac.II.29. KunstmusA.1929-
1931.200.
om-tromme, v. [12.2] [-itrom'ø] (for-

æld.) bekendtgøre, forkynde ved trommeslag
(ved at lade trommen gaa); udtromme, deels

ved Omtrommen, deels ved trøckte Pla-

cater (var det) notificeret, at Værterne
40 icke maatte taale fremmede Logerendis i

Jiusene.Klevenf.RJ.39. Eeskr.^'161771. VSO.
(„endnu ikke ganske tabt af Sprogbru-
gen"), (plakaten er) d. 22. April (1809)
bleven „omtrommet" og opslaaet i Ribe.
RibeAmt.1912.370. -tryk, et. (1. br.) noget

omtrykt; ændret tryk (optryk, udgave). Den
nye ' Udgave (er) snarere . . et Omtryk
end et O^^tryk Borchsen.ToDigtere.(1886).

94. -trykke , v. [14.2] vbs. -ning (vAph.
5p(17o9). VSO. MO.), jf. Omiryk. (fagl.)

trykke (noget mislykket, fejltrykt) en gang
til (i ændret form), lade en Kiole, et

Schavl omtrykke. T/SO. || især bogtr. nogle
Blade (maatte) omtrykkes. LTid.1726.240.
JFBergs.G.60. Omtrykt Blsid.Biogr.Haand-

leks.U.(1923).49. CP -trylle, v. [14.2]

[-itryl'a] forvandle (ligesom) ved trylleri,

(m^præp. tilj. *(Thalia) Omtryller . . Vin-

ter til sommerlig Tid. Oehl.XXI.38. Ewald
60 . . kunde omtrylle (sin) smertefulde Til-

værelse til et høit, herligt Liv. Molb.EL.3.

tusind Lamper |
Heelt omtrylle Nattens

Mørke
|
Til den straalerige Bag.FalM.

VIII.65. -træde, v. [-|træ-'aa] vbs.-nmg.

1) [13.8] (sj.) træde (noget) om(kuld); ned-

træde. Qvæget har omtraadt Blomsterne
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i llaven.VSO. MO. 2) [U.i] (gym.. dans.)

træde om; skifte trit; næsten kun som vbs.:

Omtrædning. 5Æ^. Har en Elev urigtig

Fod, retter han det paa egen Haand eller

efter Lærerens Ordre ved Omtrædning.
Gymn.1.83. -træk, et. (jf. ty. umzug)
1) (jf. -trække 1 samt Betræk 1 slutn.; nu
næppe br.) stof til beklædning af en stues

vægge; dræt (3.i). 'En Borger-Kone heder
Frue . .

I
Med Omtrek pynter op sin

Stue,
I
Som hun hos Adelen har seet.

Reenb.II.215. 2) f omkreds; omrids; kontur.

Stiernebilleder . . ere Samlinger af visse
Stierner, hvis Omkreds eller Omtræk dan-
ner en vis ¥igViv.Bugge.Astr.é:. Conturen el-

ler Omtrækket af Maleriet. sa.Seise.('i800j.

282. paa disse Kyster (er) en herlig
Afvexling i Omtrækkene. ilfoZ6.Z)a9'6.i65.

yiSO.(„Lidet brugeligt"), overf.: Mængden
fatter stundom med et rigtigt Blik de store
Omtræk i historiske Begivenheder. JfO.

3) [12.2] (^Sielden." ikfO.; nu næppe br.)

som vbs. til omtrække 2. Her er saadan
et Omtræk af Bissekræmmere og Omlø-
bere. FiSO. jf. MO. -trække, v. vbs.-ning
(VSO.), jf. Omtræk. (ænyd. d. s.; jf. ty. um-
ziehen) 1) (jf. Omtræk 1; nu næppe br.)

beklæde en stues vægge med dræt (3.i); dra-
ge (ni.8). (kammeret) Er omtræcked paa
alle fiire Siderne, med røed Machei (o:

uldetit stof).Cit.l718.(DSaml.2R.VI.6). 2)
[12.i] trække rundt; trække om. Den Om-
trækken med Biørne er en bedrøvelig
Levevei. F/SO. trans.: omtrække Hunden
i et Toug. smst.

|| (jf. Omtræk 3; nu næppe
br.) omflakke; omstrejfe, en af disse om-
trækkende Jøder. 7iSO. -tumle, 17. [-|tom'-

la] vbs. -else (s. d.), -ing (s. d.). {ænyd. d. s.)

1) [12.2] (jf. -drive 2; især W) tumle om-
(kring), hid og did. 1.1) inir. *som et roer-
løst Skib omtumler paa Havenes Flade.
JMHertz.Isr.176. VSO. \\ nu næsten kun
(især som vbs.) om person: tumle rundt i

leg, i urolig færd, omflakken olgn. (børnene)
vare trætte af . . deres Omtumlen paa
Mark og Eng.Ing.LB.1.29. *Jeg, efter et
stærkt bevæget Liv,

|
En vild Omtumlen,

nød min Ro
|
Med fulde Drag i en land-

lig Bo.Winth.Digtn.257. I ti Aar omtum-
lede Ulysses paa Havet. F/SO. 1.2) trans.

Greven (blev) saaledes omtumlet og gjen-
nempryglet af sin forbittrede Modstander,
at han . . kastede sig ned paa Gulvtæppet.
Ing.LB.III.49.

|j refl. omtumle sig, tumle
sig hid og did, i leg, omflakken olgn. *(bjør-
nen) danser glad og lystig sig omtumler.
LTid.1733.585. overf: *Du saae i fierne,
ubekiendte Zoner

| Omtumle sig den unge
Digters Aand. Oehl.L.II.30.

|| især om det

oprørte hav, bølger: kaste hid og did paa en
voldsom, farlig maade. *Lovisél de Bølger
omtumle mit Liig,

|
Min Gravsang er Sø-

fuglens Skriig. Thaar.ES.135. Bagges.Tryl.
21. *En Kokosnød

|
paa Havet flød,

|
om-

tumlet vildt af Voven. Kaalund.UO. \\ nu
især overf. (jf. Omtumlelse, Omtumling;,

som udtr. for (voldsomt) omskiftende skæbne-
tilskikkelser, livsvilkaar, sjældnere: sindsstem-
ninger olgn. *(jeg) lader Lykken mig om-
tumle, som denvil.Worm.Sat.Sl. Flere end
tredive Aar er jeg omtumlet paa Verdens
vilde Hav, for at ende, hvor jeg begyndte.
Blich.(1920).Vn.40. hans hele Skikkelse
viste intet Spor af . . at han . . havde væ-
ret meget omtumlet i Livet. Kierk.VI.268.

10 umyndige, der omtumles (Chr.VI: røres,

som bølger; 1819: lade os tumle som
Bølger^ og omdrives af enhver Lærdom-
mens Vind. Ephes.4.14(1907). han har ført

en temmelig omtumlet tilværelse, haft en
omtumlet skæbne

i

D&H. 2) [13.3] (sj.)

intr.: tumle om(kuld). *mat hun paa Gul-
vet omtumled', som død. Bagges.Ungd.II.
101. CO -tnmlelse, en. [-itom'lalsa] (jf.
-tumling 1; l.br.) vbs. til omtumle l.(i-)2,

20 spec. om urolig, voldsomt skiftende (omtum-
let) tilværelse, skæbne. Betty rejste Hove-
det midt i Omtumlelsenie. JVJens.EE.125.
-tnmliiig:, en. [-|tom'leix] 1) ('O, nw l.br.)

vbs.til omtumle l.(i-)2. den føromtalte Støv-
taage er foraarsaget ved Jordskielv, eller

nogen deraf følgende Omtumlijig. LTid.
1756.127.

II
især overf., om omtumlet tilvæ-

relse; omtumlelse. Imedens alle disse Om-
tumlinger skeede, døde Givis, Regentover

30 Anglerne. Suhm.Hist.I.102. efter adskillige

Omtumlinger bosatte (de) sig i lUinois-

Staten. Mynst.BlS.II.20. I denne Verdens
Omtumling taber man . . de søde Illusi-

oner. Gylb.XI.138. MO. 2) (sj.) person, der
har ført en omtumlet (omflakkende) tilværelse.

JohsPalM.MarieFergusson.(1908).273. -tu-
re, V. [12.2] [-itu'rø] (nu næppe br.) dragt
(fare, flakke) om paa en vild ell. voldsom
maade; „ture om". Det er sørgeligt at see

40 hvorledes det unge Menneske omturer.
VSO. *Thor,

I
Som, naar han har længst om-

turet, I Længes efter Fruerburet. Grundtv.
PS.VII1.50. -tuske, V. vbs.-nlng (Forordn.
Vsl708.§4. Baden.VA.137). (ænyd.d.s. (Da
Viser.V.231); til IV. om 14.i) ombytte; ud-
veksle, (især m. præp. med ell. (sjældnere)

(i)modj. ^) f i al alm. (de har) omtu-
sket deres Tilnaun Blixen med Blixen-
Cione.LTid.1724. 849. Markerne . . som

50 til . . Campements-Pladser bruges, skal
omtuskes, ligesom de blive udlagde til

Fælled. Reskr.yi2l780.§4. VSO. 2) (nu O,
1. br.) m. h. t. (tusk)handel. ald Handel og
Vandel udi de ældste Tider har været
drevet ved Omtuskning og Byiien. LTid.
1739.217. (han) laddede et Skib med Fisk,
Maarskind, Oxehuder etc. og omtudskede
samme paa Markederne i Engeland imod
Hveede, Honning, Klædevahre etc. Schytte.

60 IR.II.19. *Hvor snildt han har omtusket
sine Varer . .

| Og faaet Guld og Sølv
derfor. Oehl.(1841).III.o. Den gamle Sam-
handel, som omtuskede dansk Sul med
norsk Tømmer. Skjoldb.(PoUliol925.9.sp.2).
-tviste, V. vbs. (sj.) -ning (Rahb.E.III.8).
{ænyd. d. s.; til IV. om 6.2; især tø) tviste(s).

42*
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8tride(s) om (en sag, et problem, et doku-

ment(8 gyldighed), et ejendomsgode, hvorpaa
modsatte krav gøres gældende, olgn.). Der
har været i nogle tusinde Aar tvistet om,
og endnu omtvistes, hvilken Regierings
Form er den beste. Holb.HeltindJ.l. 'hvad
er det vel,

| Saa ivrig I (o: disciplene paa
vejen til Emaus) omtviste,! Sørgmodige
i Sommerkveld. Grundtv.SS.lL262. de frie

jordejende Bønder kaldte hinanden til Tve-
kamp, naar Jord skulde omtvistes.JFJews.
NG.230.

li
nu l.br. uden for part. omtY i-

stet brugt som adj. (især om et (omstridt)

problem olgn.). Imod rigtige . . Haand-
skrifter (o: underskrevne dokumenter, gælds-

beviser) bør ej omtvistet Gield . . at an-
seeis. I)L.5—14—6. (den sagsøgte) paastod,
at den (fremviste forskrivning) var falsk .

.

Christian den Fierde (gav sig til) at efter-

grandske det omtvistede Document.MaZZ.

SgH.élå. YSO. de omtvistede Landskaber
. . kunde følge med som Medgift. Allen.I.

198. et omtvistet Spørgsmaal. Goos.II.91.

CP -tvistelig, adj. [(om'tvesdali] som med
grund (kan) omtvistes; hvis rigtighed, beret-

tigelse, eksistens (kan) omtvistes, bestrides;

tvivlsom (mods. uomtvisteligj. Vi sige : Han
lærte mig en Konst: og Konst er da
en Accusativus: men, om mig skal lige-

ledes forstaaes, er omtvisteligt Høysg.S.

67. Kierk.I.149. (hendes) Dyd var mildest
talt omtvistelig. AFriis.BD.1.183. som adv.:

Kielerhavn, der nu var bleven uomtviste-
lig preussisk fra at have været omtviste-
lig dsLnsk.Drachm.EO.363. O -tvivle, v.

[-itviu'la] {ænyd. d. s.; til IV. om 6.3; nu
1. br. og kun i stivere spr.) nære tvivl om;
drage i tvivl; tvivle om; betvivle, (især i

nægtende forb.). At M. C. Bruns Hiemkomst
var hans Venner behagelig, kan man ikke
omtvivle.Bahb.E.V.69. en Mand, hvis Troe
jeg ei omtvivler. Grundtv.B.I.217. PMøll.
1.175. da je^ var ung, omtvivledes de og
de Bøger (i bibelen), nu har man beviist

disses Ægtheå. Kierk.yil.21. et Par Ci-

tater . . vare blevne forkastede som „filo-

logisk omtvivlede ^teåei'^.KGBrøndst.F.
166. HSchwanenfl.In.2. -tyd, subst. {dannet

af Jesp.; sj.) omtydning; spec. om folkeety-

mologi. Jesp.(DSt.l908.212). sa.Nut.l07.
-tyde, V. [14.2] [-ity-'5a] vbs. -ning (s. d.),

j/*. Omtyd, ('„nyt Ord.** Levin.; især sprogv.,

teol.) tyde paa en anden maade; indlægge
en anden betydning (i en tekst, et ord olgn.);

tillægge en anden betydning, en af Grækerne
misforstaaet eller omtydet indisk Mythe.
Molb.F.188. saa meget end Preussen søgte
at omtyde Indholdet (af overenskomsten)
gjorde Østerrig det dog g\2elden<A.e.Gold-
8chm.BlS.III.336. ved AUegoriseringer
omtydede han Mosebøgernes Fortælan-
ger. FrNiels.KH.1.68. BuhlPrædikerensBog.
(1886).9. „folkeetymologier" . . bestaar deri,

at et uforstaaeligt ord omtydes efter klang-
lighed med et bekendt ord. Sandfeld.S.''34.

-tydning;, en. [-|ty-'9nei|, -|ty5'neix] flt.

-er. (især sprogv., teol.) vbs. til omtyde; ogs.

m. mere konkr. bet., om det herved fremkomne
resultat. (KleisVs „Amphitryon") indeholder
. . en Omtydning af Myten (om Zeus og
Alkmene) i kristelig Retning, brande«.IF.
436. BuhlPrædikerensBog.(1886).9. Sand-
feld.S.^299. -tygge, v. [14.2] (sj.) tygge

en gang til; tygge drøv paa; overf (nedsæt.):

*Hvor tidt man ogsaa den Snak omtygger
10 (o: gentager). TBruun.Skr.66. den Nippen

til Vellystens Bæger . . den Udtrækken og
Omtyggen af mine Nydelser — gaae næ-
sten til en vis Gierrighed. Bagges.DY.X.9.
*mens Aviserne omtygges her (o: i klub-

ben),
I
Er Allemand mod alle Konger slem-

me. PalM.IV.236. -tylle,!;. [14.i] [-ityl'a]

(nu sj.) d. s. s. -tappe. vAph.(1759). om-
tylle 011et.F50. -tænke, v. [-itæii^a]

vbs. -ning. {ænyd. omtænke (sig), tænke sig

20 om) 1) (jf IV. om 6.2^ f tænke paa; lade

fremtræde i sin tanke, hvad Straf har da vel

Loven for en ikke engang attenderet, men
blot omtænkt Misgjerning (den blotte Villie

Sit sksiåe)?Politievennen.l798/99.50. 2) [IO.2]

tænke sig (vel) om; have, vise omtanke; dels

(dia 1.) præs. part. omtænkende, om per-

son: omtænksom. om osse (husbond) var
vranten og haard, følte (tjenestepigen) at

han var „omtænkende". Mandens Ord var
30 aldrig tilfældige: de kom ikke af et Lune,
men af en Lov. Gravl.BB.39. dels (&, sj.)

^aH. om tænkt, om person(s virksomhed):

omtænksom. (bogen) er gennemført med
. . fin forståelse og med omtænkt anven-
delse . . af den større biografis rige mate-
Tisile.HOlr:(Letterst.tidskr.l919.552j.8a.(Vor

Ungdom.1921.211). 3) [14.2] (sj.) tænke (noget)

en gang til. philosophiske Undersøgelser
(synes ofte) at være Omtænkning af en

40 Andens Tsinker.Goldschm.NSU.NyR.18o8.I.
207. -tænksom, adj. [com'tæii gcoscomC']« M.O.; efter sv. omtånksam dannet til Om-
tanke; jf. -tænke 2 og betænksom, efter-

tænksom samt tænksom; især CP) som har,

udviser omtanke ell. vidner om, er udtryk for
omtanke (og omsorg). EjælpeO. S&B. Bjørn-
son (var) omtænksom for sine Venner i

smaat som i stort. Borchsen.(Dannebrog.''^/a

1910.3.sp.6). man ser, hvor omtænksom
50 han er for at underrette Moderen saa var-

somt som muligt (om en søns død).VVed.
BB.92. (hun) fik et omtænksomt Udtryk
som en lærvillig Elev. SophClauss.B. 174.
Tak for alle Bladene . . Det var omtænk-
somt af åig.ERode.S.143. som adv.: Thomson
sørger omtænksomt for at gøre Digtet af-

vexlende og tillige nyttigtNMøll.VLitt.III.
284. GJ -tænksom-hed, en. den egen-

skab at være omtænksom; omtanke. HjælpeO.
60 S&B. hun gik der med saa stor Omtænk-
somhed og skabte andres Lykke. Søiberg.

SD.199. hvis man analyserer Hertz' frem-
stilling med lidt omtænksomhed, kan den
lede paa sporet efter en dybere forstaaelse.

FBrandt.SK.48. -valg, et. [14.2] (polit.)

gentaget valg; (nu) spec: valg, der foretages,

i
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fordi et tidligere afholdt valg ikke har ført

til et gyldigt resultat (naar et af loven kræ-

vet absolut ell kvalificeret flertal ikke ernaaet,

ell. der er begaaet fejl ved valget). Stænder-

tidende f. Nørrejyll. 1836. 1R.3. Der giordes

Indsigelse mod Valgets Gyldighed, og der

skete et Omvalg. MO. Ved han Død blev

et Omvalg (o : udfyldnings-, suppleringsvalg)

nødvendigt.Xewn. Gustav Johannsen (kom)
i anden Valgkreds paa Omvalg med en tysk

KandiåsLt.MFHanss.T.lOl. jf.: Omvalgs-
dagen i Præstø. Grundtv.Dansk.1.554. \\

bundet omvalg, (jf. binde 6.3 slutn.) om-
valg ml. de to kandidater, som har faaet flest

stemmer, mods. tv \t omvalg, hvorved alle

kandidater er paa valg. Sal.^XVIII.498.
-vaiidle, V. [-ivan'la] vbs. -mg. (fra ty.

umwandeln; jf. forvandle og IV. om 14(2);

nu vist kun arkais.) forandre; forvandle. Om-
vandlingen fra rødt til sort Blod. Herholdt.

Brystsyge. (1805). 34. Naturen . . forlystes

(ofte) i at omvandle Delenes naturlige Form.
NyeHygæa.I.(1823).363. saadan Dyd har
Elskov, at den helt omvandler Menneskens
Sind. JPJac.I.iiO. || (forst.; nu næppe br.:)

Omvandling eller Forandring af Driftsart

og Træart i Skovbruget kan blive nødven-
dig, naar disse ikke længere vise sig hen-
sigtsmæssige. MøllH.iy.505. -vandre, v.

[-jvan'dra] vbs. -mg, {ænyd.d.s.;jf.-Ya.nke)

1) (O, nu sj.) trans.; især til IV. om l.i:

vandre i en kreds rundt om, langs randen

af noget. Vi maatte bestige og omvandre
den farlige Ringmuur. Oehl.Øen.(1824).II.
203. PMøll.ES.III.138. Jersey er lidt større

end Læsø og kan . . omvandres paa et Par
Dsige.EChristians.NT.323. uegl.: *Øiet fra

din (o: fjældets) himmelhøie Top
|
Om-

vandre kan en Kreds af lange Mile. PH
Frim.(Rahb.LB.I.166). de Planeter, som
have Maaner, omvandres af disse efter

de samme Love som vor Jord af sin

Ma.a.ne.Ørst.1.23. \\ til IV. om 3: vandre
(landet, verden olgn.) om; gennemvandre;
ogs. uegl. om et menneskes omflakkende til-

værelse (livsløb). *nu, jeg Verden har om-
vandret

I

Tildeels med Vellyst, og tildeels

med Gru. Bagges.DV.VI.251. Han har om-
vandret Landet paa alle Kanter. 3fO. 2)

[12.2] (især tD) \ntr.: vandre om (hid og
did); omstrejfe; flakke om. (jødernes) Om-
vandring udi (dT\<iQn.LTid.l'742.210. *Jeg
er en Mand, som har saa vidt omvandret.
Trojel.I.104. *Jeg vil omvandre lidt i Maan-
skin først. Oehl.V11.25. Efter tvende Dages
Omvandring, gik Rudolph og Elna tilbage
til FaT3idisåsi\en. Ing.EF.I.157. overf: Py-
thagoræ Meening om Sielenes omvandring.
LTid.1726.368. hvor vidt vi end omvan-
dre med YoreT2inkeT.Basth.Tale.(1782).69.
om ting, der gaar fra haand til haand ell. fra
en ejer til en anden : *laagløse hellige Kan-
de,

I

Hvilken fra Fader til Søn ved Arv
havde længe omvandret. Storm.(Rahb.LB.
1.34 7). II

nu næsten kun part. omvandren-
de brugt som adj.: som vandrer rundt, drager

fra et sted til et andet (især: paa sit erhvervs

vegne), den stedse omvandrende Jøde . .Je-

rusalems Skoemager. LTid.1742.245. Kane
Cirk.'yil819. omvandrende Uldhandler.Po-
litiE.'^^hl924.4. en omvandrende lirekasse,

se Lirekasse 1. -vanke, v. [-ivaiiVs] v^«-

-ning (Biehl.DQ.III.99. Olufs.(Rahb.Min.
1791.1.6)). (ænyd.d.s.) 1) [l.i ell. S] (sj.)

trans. : vandre rundt om ell. (hid og did) igen-

10 nem; omvandre (1). *Jeg sværmende om-
vanked hine Iiøye.Rein.168. *Taus . . | Om-
vanker Lundens Baggrund hun med tunge
Skridt. Oehl.ND.225. 2) [12.2] C„mest i poe-
tisk eller høiere Stiil." MO.; nu 1. br.) mtr.:

vanke (flakke, strejfe) om; omvandre (2). *jeg

bedrøved har omvanket
|
I Skov og Eng.

Glitau.PT.30. *Paa Breddens fede Græs
omvanker Hiorden rolig. PH.Frim.SK.14.
PalM.IV.188. (sj.) om skib: her omvankede

20 ideligen hans seierrige Skihe.Vogelius.Lovt.

43. overf : *Mørkheds Tanker,
|
Som i Hjer-

tets Skjul omvsinker. SalmHj.291.1. Pytha-
goras lod . . Siælene omvanke fra et Le-
geme i et andet. Eilsch.Philhi8t.l5. Pram.
(Rahb.LB.II.502).

||
parf. omvan kende

brugt som adj. (ell.subst.). Den omvankende
Jøde. vAph.(1764). de omvankende Hyrde-
folk have ikke noget egentlig Begreb om
Yd&dre\2ind.Molb.F.148. man vil tage os for

30 omvankende Musikanter. ITeift. Poet F. 550.

du lader de Elendige og Omvankende (Chr.

YI: ynkværdige; 1931: hjemløse Stakler^

komme i dit Huus. Es.58.7. overf: omvan-
kende Smerter i hele Legemet. JournalMed
Chir.11.236. -varte, v. [12.2] O/, opvarte

;

foræld.) d.s.s. II. -skue 3. Cit.l739.(CNyrop.
Haandv.233). -vej, en. [2, 11] (j/.omgaa,
Omsvøb 2.2 samt Elring-, Kringle-, Krinkel-
vej^ vej, som gaar i en buet ell. brudt linie,

40 ikke fører lige mod maalet; ogs. om den her-

til svarende retning ell. bevægelse, (ofte i

forb. som gaa, gøre, O drage ell. (nu
næppe br.) tage (LTid.1728.607) en om-
vej, gaa osv. ad ell (nu næppe br.) paa
(Hauch.lII.203. Hrz.V1.195) omveje ell

en omvej olgn.; jf.-ve]s). Moth.Y83. Han
reisde . . over de skrekkelige Andiske Bier-
ge . . efter at være draget en Omvei af

^000 Franske Mile. LTid.1746.832. *01af
|

50 Har stævnet Thing; men jeg veed ikke,

hvor.
I
Nu har jeg giort en lille Omvei,

Thora I | For dine Brødres Skyld. Oehl.HJ.
130. alle Brudefolk, som drage til Bor-
bierg Kirke . . gaae (gerne) en Fierding-
miils Omvei, for ikke at komme forbi Høien.
Thiele.II.218. (den syriske hærfører faldt) ind
i Landet . . men han gjorde en Omvei fC^r.
VI: beringede veyen) over Kdora. IMakk.
13.20. I Stedet for at tage lige hjem gik

60 han en Omvej rundt om Søerne. Pont.DR.
V.28. Feilb. (den) nærmeste omvej,
(dagl, spøg.) om en lang omvej. Hjemturen
Odense-Aalborg viaKøbenhavn, det er det,

man kalder nærmeste Omve]. TidensKvin-
der.^ysl931.35.

|| (jf Krogvej Omsvøb 3.i;

overf, om fremgangsmaade, hvorved man ikke
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gaar direkte mod maalet. *Det var listig

Hyklen,
| En smaalig Omvei, hvis jeg satte

Valget
I
Til eder, thi jeg veed, I vælge mig.

Oehl.P.276. Directe hørtes Intet fra Mac-
carthy; men paa Omveje erfaredes, at

han var i Edinburgh. Blich.(1920).XIV.77.
Kierk.II.13. *ad Omveje naaer dog til Maa-
let man hen. Hostr.Int.SO. Feilb. -vejs,
adv. {no. dial. umveg(e)s; hos sprogrensere)

ad en omvej; især overf.: (paa) indirekte

(maade). Fabriken (har) baade ligefrem
og omvejs lettet Landmandsarbejderne.
mjmdaUl9l869.8.8p.2. BTDahl.Ordet og det

Skønne.(1891).100. -veksel, en. (sj.) om-
veksling; skiften, (han) maatte fornemme
Lykkens og Tidernes foranderlige Om-
vexel. CPRothe.MQ.1.453.
omveksle, v. ['comivægsla] Eøysg.AG.

5.130. -ede. vbs. -ing (s. d.), jf. Omveksel.
{ænyd. d. s.; jf. ty. umwechseln samt om-
skifte)

1) ^j/". omskifte 1) svarende til IV. om 14.i.

1.1) (nu sj.) trans.: lade noget træde i stedet

for noget andet; ombytte; omskifte (l.i); i

pass. ogs.: veksle (jf. bet. 1.2). (da) hendes
Dragt var omvexlet, saa forundrede de
sig saare over hendes Deilighed. Jud.10.8.

Churfyrstendommet (skulde) vexels-viis til-

høre begge Huse, det Pfaltziske og det
Bæyerske . . og saa (skulde) stædse frem-
deles omvexles. Slange.ChrIV.1119. (kind-

tænderne) ere omvexlede („skiftede") inden
Ue AsiT.Abildg&Viborg.F.6. VSO. MO.

\\

(sj.) flytte (noget) til, anbringe paa et an-
det sted. (ingen maa) selge eller omvexle
Brygger-Friheden fra en Gaard i Langet
til en sinåen. Articler for Bryggerne. (Kvart-
udg.)^Vzl723.§3. jf.: Originalerne (er) bort-

tagne, og andre i deres Sted omvexlede.
LTid.1724.368. \\ m. bet. af gensidighed : ud-
veksle; bytte, paa begge Sider (var) Fuld-
magter . . blefne omvexlede. Slange.ChrlV.
53. *Brudeparret

|
Omvexled Ringene.

Blich.(1920). VI.191.
||

i forb. m. præp. med,
sjældnere mod (LTid.1725.234), til olgn.

adskillige . . ere komne til (proviantkom-
missæren) med muldent Brød, og have be-
gjeret han dem samme fordervede, med
sunde og friske Brød ville omvexle. MJ2.
1710.189. Alle Slags Vare bleve (i et laa-

nekontor) omvexlede til Lotterisedler. PA
Heib.US.18. jf.: De have . . omvexlet deres
Udmarker med hinanden. FSO. || m. h. t.

pengeveksling, min Vertinde . . omvexlede
mine franske Louis d'or, og gav mig en-
gelske Guinnees derfor. Seiaelin.136. falsk
20-Dollarseddel . . Sigtede har faaet Sed-
len omvekslet i en v ekselererforretning.
PolitiE.^Vd925.3.

||
som udtr. for valg ml.

forsk, muligheder (livsvilkaar olgn.) dl. for
vekslende skæbnetilskikkelser, omsider om-
vexlede (han) Kronen, for en Munke-
Hætte. 5Zaw5'e.CArJF.^5i. jeg (ønsker) \^\iQ

at omvexle vor behagelige Egn med Sta-
den. Tullin.III.366. spec. (jf. omskifte l.i,

afveksle l.i samt Evighed 2) i udtr. om-

veksle tiden med evigheden, c?ø. Hen-
des Russiske Keyserlige Majestet Elisa-
betha I. Petrowna, omvexlede Tiden med
Evigheden i hendes Alders 52 Aar.^rfr.'Vi
1762.sp.9. JSneed.(Rahb.LB.II.15). 1.2) CP

intr.: veksle; skifte; afløse hinanden;
omskifte (I.2). (ofte i forb. m. præp. med).
omvæxle i et Embede. vAph.(1764). *Fol-
kets Sorg (maa)

|
Med Fryd omvexle. Blich.

10 (1920).V1.226. Aarstideme omvexle med
hinanden. F/SO. Han omvexler med at ar-

beide selv og undervise Andre. smst. MO.
[I
nu i alm. spr. især part. omvekslende

brugt som adj.: skiftende; vekslende (især (jf.
Omveksling 2) m. h. t. livsvilkaar, skæbne-
tilskikkelser). Lykken er omvexlende. FSO.
et broget og omvekslende Liv. AchtonFriis.
JL.I.300.

2) (jf. IV. om 14.2; nu næppe br.) d. s. s.

20 omskifte 2.i. *Dag og Stund omvexle let

vorY\\\ie.Søtoft.Panth.250. jf. bet. l.i: Alt
har jeg omvexlet og forandret, undtagen
mit Væsens Inderste: Kjærlighed til det
Evige. Bagges.D V.UX.IO.
Omveksling, en. flt.-tr. (ænyd. d. s.; vbs.

/iZomveksle (1)) det forhold, at man omveksler
noget, ell. at noget omveksler; vekslen; skif-
ten; ogs.: afveksling; variation, (oftem.
præp. af, i olgn. ell. m.gen.). 1) (nu sj.) i al

30 alm. Planeternes Omvexling betyder Krig,
Store Herrers Død, etc.FrHom.PM.73. Om-
vexling af umaadelig Heede og Kuld.Ære-
boe.146. Lysets og Mørkets Omvexling med
hinanden gav Anledning til Tidens før-

ste Inddeeling. Eilsch.PhilBrev.359. Mange
Byg-Marker holdes . . i saa god Stand
med Glødning og Sæds Omvexling, saa
de ikke behøver Hvile. JPPrahl.AC.9. om
pengeveksling : Ved Omvexlingen af Penge

40 paa de forskjellige Steder tabte jeg . . lidt.

Tyrolerfamilien. (1840). 75. jf. Afveksling
1.3: Samme Officier skal for nyelig hos
en vis stor Herre sit Instrument med .

.

fortreffeligOmvexling have tracteretLTid.
1734.78.

II
m.bet. af gensidighed: udveksling.

Varers Omvexling. Holb.DE.1.116. Natio-
nal-Recruters Omvexling maa tillades. Be-
skr.(MB.f^hl770. Omvexlingen af Rem-
mene (o: paa høvlemaskinen) sker ved et

50 Apparat, der sættes i Gang af selve Ma-
skinen. OpfB.^VII.29. 2) (jf omveksle I.2

samt Lykkeomveksling; især fD) spec, nu
næsten kun i flt, om en af skæbnen bestemt
vekslen, vekslende skæbnetilskikkelser,
især gentagen vekslen ml. med- og modgang;
omskiftelse(r). Denne Dag har været en
forunderlig Dag fuld af Glædes og Sorgs
Omvexling. Holb.Per7i.III.6. Jeg haver haft

adskillige Omvexlinger udi mit Levnet.
60 Nu haver jeg været i en Slags Anseelse,
nu udi Foragt, nu igien udi Anseelses«.
Ep.II.436. fem og tyve Aars mange Om-
vexlinger af Sorrig og Glæde. Blich.(1920).
XX.107. Det gik mig saa levende gjen-
nem Tankerne, hvad hun havde prøvet,
den hele Omvexling i hendes Liv. HCAnd.
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XII.364. Peter mente, at man aldrig kunde
vide, hvad der kunde ske i denne paa Om-
vexlinger saa rige Verden. Schand.F.S68.

||

(sj.) om afveksling (1.8) i livsforhold; for-

andring. Hvor Tankematerialet kun er

sparsomt tilstede, maa Formen give Men-
nesket Erstatning naar han søger Omvex-
ling. OpfBMI.29.
omvende, v. ['oomivæn'Q] omvende.

Høijsg.AG.19.74. -te ell. f -ede (Holb.Kh.

476). vbs. -else (s. d.), -ing (s. d.), jf. Om-
venderi. {ænyd. glda. d. s., oldn. umvenda;
især til IV. om 13(i); jf. omvendt samt om-
kere)

1) m. (mere ell. mindre tydelig) forestilling

om (forandring m.h.t.) sted ell. plads (række-

følge); nu næsten kun som part. (adj.), se

omvendt. 1.1) anbringe ell. paavirke noget

saaledes, at en del ell. side deraf vender i en
anden retning end tidligere, spec. i modsat
retning; vende (om), for alle Huuse set-

ter (man) smaa Kieppe . . og naar nogen
bort rejser, blive de omvendt med det
øverste i Jorden. Pflug.DP.1078. Trumf
vælges . . i l'Hombre ikke ved at op-
slaae eller omvende et Kortblad. Spillebog.

(1786).3. *Heel tankeløst i Schillings Bog
|

Hun Blad paa Blad omvender. Winth.V.7 7.

jf. IV. om 12.1 samt Omvending l.i slutn.:

Jorden omvender sig (o: giør en Vending
omkring sin Axel) eengang i fire og tyve
Timer. K^O.C^nu ubrugeligt"), jf. IV. om
12.2: Kornet (maa) bestandig i 48 Timer .

.

omskuffes og omvendes. Ølbrygn.(1796).
46.

II
omvende (sig), om person: vende sig

om (og (jf. IV. om 13.2J bevæge sig i modsat
retning), (fjenden) omvendte sig imod mig.
Begr.3.3(Chr.VI). ved Omvenden i Sengen
smerte Underlivsmusklerne som forstødte.

Caspari.Huus- og Beiselæge. (overs. 1828). 68.

den pludselig omvendende og forstærkede
Fjende trænger (frem) samtidigt med de
Vigende. MilConv.VII.437. jf.: At omven-
de paa Halvveien, siges snarest figurligen
om En, der pludseligen holder inde, og
standser ved halvfuldendt Arbeide.FSO.
(„Sædvanligst . . vender om").

||
(m. over-

gang til bet. 2.2^ billedl. Herren . . overbe-
viser og tugter, og lærer og omvender
(1871: fører tilbageø som en hyrde sin
hiord.Visd.l8.15(Chr.VI). Hør, vor Gudl .

.

omvend deres forsmædelse paa deres ho-
ved. Neh.4.4(Chr.VI). i/-. Haand 3.2-3: Gid
mit folk vilde høre mig . . Da vilde jeg .

.

omvende (1871: vende; min haand mod
deres modstsLndere. Ps.81.15(Chr.VI). 1.2)

(jf. IV. om 14.1^ m.h.t. orden ell. rækkefølge:
lade bytte plads; lade fremtræde med
modsat rækkefølge, ogs. (m. overgang til

bet.2) med modsat betydning ell.værdi;
vende om (til det stik modsatte). vAph.
(1759). Ew.(1914).IV.336. Det være mig
tilladt at omvende Sætningernes Orden,
og begynde med at besvare det sidste
Spørgsm2ia\. Rahb.E.V.13. J" (jf. Omven-
ding 1.2 samt omskifte LiJ; Undertiden

bliver hele melodiske Sætninger saaledes
omvendte, at af tvende Stemmer den øver-
ste bliver til den nederste, og den neder-
ste til den øverste.MuHikL.(1801).179. smst.

178.
II
det omvendende lag, (fys.) be-

tegnelse for et ml. solens fotosfære og dens
kromosfære tidligere antaget lag, der mentes
at fremkalde en ændring (omvending) af sol-

spektret ved at lade dettes mørke linier frem-
10 træde som lysende. Sal.XVI.346.348.

2) (jf. bet. 1.2^ overf. , som udtr. for for-
andring af tilstand, beskaffenhed olgn. 2.1)

m. obj., der betegner en (ting af en vis) til-

stand, et forhold olgn.: forandre paa væ-
sentlig maade, spec. til det modsatte;
forvandle.

||
(især bibl.) i al alm. (den

vanhelliges) brød (skal) omvendes (1871:
forvandle sig) i hans liv; det skal blive
til øgle-galde inden i hsLm.Job.20.14(Chr.

20 VI). Herren din Gud (skal) omvende dit

fængsel (1871 : vende dit Fangenskab^, og
forbarme sig over dig. 5Mos.30.3(Chr.VI).
*(Jesus) vil omvende (Kingo.75: vende^
Korsets Stand

| Og Glædens Vin for Sor-
gens Vand

I
I vore Hjerter gyde. SalmHj.

161.4. jf. bet. 2.2: Et mildt svar kand om-
vende (1871: dddm^er)vrede. Ords.l5.1(Chr.
VI).

II
(nu især bibl.) m. angivelse af den

nye tilstand ved præp. til ell. (sj.) i (Kom
30 Grønneg. V.175). din Stav . . var omvendt

(1931: forvandledes^ til en Slange. ^Mos.
7.15. Eders Latter omvendes til (1907:
vende sig tilj Sorrig og Glæden til Be-
drøvelse I «7ac. 4. 9. *Din (o: Jesu) Haand
omvender Vand til Viin (SalmHj.588.3:
Du vender Vandet om til Yin). SalmEus.
468.3. Dronning Progne . . blev omvendt
til en SvsLle.Clitau.PT.70. »Takker den
Herre, som Sorgen omvendte

| Naadig
40 til Glæde og Sukket til Sang. Grundtv.SS.

1.633. de omvende hans Sandhed til Løgn.
Blich.(1920).VIII.182. (gram., nu næppe
br.) om dannelse af grammatiske former
olgn.: Substantivum kan omvendes til Ver-
bum . . saasom: at føre krig, det er, at

krige. Høysg.AG.19. I nogle af de régel-
rætte (verber kan endelsen) ede omvendes
til te.smst.66. JBaden.Gram.210. 2.2) (især
relig.) m. obj., der betegner en person ell.

50 (især bibl.) sædet for ens følelser, sindelag
olgn.: give ens anskuelser, følelser,
sindelag en anden retning (saa at hans
holdning ell. adfærd bliver en anden), i alm.
spr. kun om forandring til noget (for-
mentlig) bedre; især (relig.): faa til at
antage en ny tro, spec. den kristne (og
en deraf bestemt levevis); gøre en (gen-
nem anger, bod, genfødelse) til en sand
troende (kristen). || m. nærmere bestem-

60 melse ved præp. fra, til olgn. det blev Kon-
gen af Ægypten tilkjendegivet, at Folket
flyede; da omvendtes Pharaos . . Hjerte
(1931: skiftede Farao . . Sind; imod Fol-
ket. 2Mos.14.5. naar du omvender dig til

Herren din Gud af dit ganske Hjerte og
af din ganske Siæl. 5Mos..30.10. (de) om-
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vende sig fra deres Synder. lKg.8.33. Kom
Grønneg.11.205. *Synke i Glemsel Tyran-
nernes Navn,

I

Der sig fra det Gode om-
vendte. Grundtv.SS.II.192. *Den bremiske
Raadstuemester i Kjælderen |

. . har om-
vendt mig til Troen paa K jærlighed. Aare-
8tr.SS.V.137.

II
uden nærmere bestemmelse:

omvende (sig), især m. h. t. religiøs (kristen)

tro (og levned). Gud I omvend os (1871:
hjælp os op igjen^; og lad dit ansigt lyse, lo

saa blive vi frelste. Ps.80.4(Chr.VI). Om-
vender Eder, thi Himmeriges Rige er kom-
men nær. Matth.3.2. Ach Herr Lucifer 1 ..

fiv mig Tid at omvende mig.Holb.UHH.
1.6. Folket var først blevet omvendet

af Grædske Fræste. sa.Kh.476. Jesus kan
omvende et Menneske.VBeck.LK.1.64. (til

dels spøg.) m. videre anv.: I skulde være
Stoicus, som jeg, saa tvilede I hverken
om jer Hustrue, eller noget andet . . vil 20

I kuns lade jer sige, saa skal jeg nok om-
vende \er.Holh.Bars.V.2. Jeg skal om-
vende mig . . nu vil jeg forsøge at være
or&erAig.Bøgh.JT.285. (jeg) har været ..

Modstander af al Oversættelse af Bellman
. . Men jeg blev omvendt. ChKjerulf.FE.5.
om-Tendelig;, adj. [com'væn'ali] {ænyd.

d. s.; sj.) som kan omvendes (vendes om); til

omvende I.2: En omvendelig Sætning.
Eilsch.Term.l6.\\til omvende 2.2; jf.: Men 30

forudsat endog, at de rette . . Tuborgjun-
kere, og Kildegæster vare uomvende-
lige; skulde det derfor være saa gandske
spildt, at man spøgte, eller spottede med
deres Daarligheder? JSaA6. Tilsk. 1798. 659.

-Tendelse, en. ['mmivæn'olsa; kirk., gldgs.

(om'væn'alsa] -fit. -r. {ænyd. glda. d. s. (Suso.

107); jf. Omvending) vhs. til omvende (2).

Den Gaard har faaet en stor Omvendelse,
siden den blev udflyttet. VSO.(„i det jydske 40

Almuesprog"), jf. Feilb. \\ nu i alm. spr.

kun til omvende 2.2, om det forhold at om-
vende en, at omvendes, at omvende sig, især

(relig.) m. h. t. (antagelse af) religiøs (kri-

sten) tro. komme til sine Synders Bekien-
delse og Omvendelse. DX.^

—

9—23. jeg er
ikkekommen at kalde Retfærdige,men Syn-
dere til Omvendelse (1907 afvig.). Matth.9.
13. Bedrøvelsen efter Gud virker Omven-
delse til Salighed. ^Cor.7.iO. disse forun- 50

derlige Omvendelser ere skeede ved Jesui-
ternes grundige Prædikener og Jærtegn.
H.olb.Ep.Y.121. Grundtv.SS.in.369. Hed-
ningernes Omvendelse. F/SO. Til Omven-
delse høre disse to Stykker: 1. at erkjende
og oprigtigt angre sine Synder, og 2. al-

vorligen at vende sig til Gud og tragte
efter 'i^a.siåe.Katek.§90. m. videre anv.: *0m-
vendelsen

|
Fra tomme Hjernespind til sund

Natur. PaZilf.17.369. Pont.Sk.227.
\\ hertil 60

(relig.) ssgr. som Omvendelses-arbejde (LTid.
1735.173. VSO.), -daab (Marc.l.4(1907)),
-forsøg, -historie fBalth.Miinter. Struensees
Omvendelses-Historie . . Oversat af Tydsk.
(bogtitel.1772)), -iver (Blich.(1920).XXVII.

39), -lære, -middel, -prædiken, -skrift, -syge.

(VSO. jf. -iverj, -værk ((præsternes maade) af

gribe Omvendelsesværket an ^iSia,. Schand.
AE.320) ofl. -Tende-pndser, en. (jf.
-vende-traad; sko.; nu næppe br.) redskab
til afpudsning af saalekanterne paa en om-
vendt sko. VSO. -vender, en. [-ivæn'ar]
(1. br.; især spøg., nedsæt.) til omvende 2.2:

person, der omvender ell. forsøger at omvende
en anden; missionær. vAph.(1759). *det
Fragment af Mørkets Aand, som sad I Fra
Daaben af i Drengens Hals tilbage,

|
For-

spildte reent Omvenderens Umage. 5a^-
ges.Ungd.I.21. den gamle (finske) Gude-
lære og Folketro . . der måtte ringeagtes
af Omvenderne og afskyes eller frygtes
af de omvendte. Rask.!. 74. || ogs. om person,
der omvender sig; nysomvendt person; kon-
vertit. VilhAnd.FM.216. -Tenderi, et.

[(»mvæna'ri'] (1. br.; nedsæt.) vbs. til om-
vende 2.2, om overdrevne, smagløse bestræ-

belser for at omvende. Den ulyksalige Tros-
artikel-Dogmatisme og det evige Omven-
deri, som har fyldt Kirkerne. EdvLehm.
(Pol.Ve 1 921 . 8.sp. 5). MPont. (DagNyh. "/lo

1930.12. sp. 3). -vende-traad, en. (jf.
-vende-pudser; sko.; nu næppe br.) traad
til paasyning af sadlen paa en omvendt sko.

VSO. -vending, en. [-ivæn'ei^] {ænyd.
d.s., oMn. umvending; j/*. Omvendelse) vbs.

til omvende. 1) til omvende 1. I.1) (jf.
Omkringvending; især fagl; nu sj.) til om-
vende 1.1. (man lader garnet) under be-
standig Omrøring og Omvending med en
Træe-Spade, koge ganske jevnt. CVarg.

Farve-Éog.(1773).102. Omvending (er en)
Manæuvre, hvorved Skibet overgaaer fra

at ligge bi de Vind over een Boug til at

seile 4 Streger rumt over den anden Boug,
eller at styre den modsatte Cours. Harboe.
MarO.478.

|| (jf. IV. om 12.i; d. s. s. Om-
drejning 1. 50 deslige Omvendinger skee
i et Minut. LTid.l724.36. i.2) til omvende
1.2; især: J^ forflyttelse af en akkords grund-
tone til en ny oktav O/.Forveksling 1). Geb.
MusK.14. EAbrah.T.114.

\\ (fys.) til om-
vende 1.2 slutn. en Omvending af det al-

mindelige Solspektrum. SaZ.Zyj. 549. 2)
(sj.) til omvende 2(i). I (Olaf d. hellige)& Nordmændene et religiøst centrum .

.

Der skabtes en ny religion . . Denne om-
vending var forberedt gennem lange tider.

Grønb.LN.150.
omvendt, part. adj. ['(omivæn'd] {ænyd.

omuend (jf. ndf. sp. 673'^); part. af om-
vende)

1) til omvende 1. I.1) (jf. bet. I.3) til om-
vende 1.1: som (med sin ene side, ende)

vender anderledes end normalt ell.sæd-

vanligt, især i modsat retning af den
tidligere ell. normale \\ som udtr. for en

ved omvekslen af en tings yder- og inderside

(krængning olgn.) fremkommen stilling. Et
Slag med den omvendte Haand (o: med
oversiden af haanden).VSO. MO. spec. (sko.)

i udtr. omvendt sko, (jf.ll. forkert 1,

omkere 1 samt Omvende-pudser, -traad

j
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sko, som efter saalens paasyning krænges,

saa at syningen ikke ses. JFBergs.G.216.
Skomageren.(1832).123. Lundh. omvendt
saal, saal paa omvendt sko. VSO. den om-
vendte side (af en mønt, af tøj), bag-

siden; vrangen. S&B. D&H. || som udtr. for

en ved vending fremkommen modsat stilling

i samme (vandrette) plan. man streed . .

med Bajonetter off omvendte Gevær. Mali.
SgH.340. Herrecykle . . Sadelpinden sidder
omvendt (vender hsigiid). PolitiE.Kosterbl

^^U192é.2.sp.2. omvendt front, (mods.
ret front^ ^ front med 2. geled foran 1.

Wolfh.MarO.494. Sal.UX.64.
|| (jf. IV. om

13.3 j som udtr. for en ved lodret vending frem-
kommen stilling: som har sin (normale)
overside ell. top vendt nedad; som staar
paa hovedet; som der er vendt op og
ned paa. to Linier, som gaaer tilsammen
i en Spids, ligesom et omvendt Y.LTid.
1738.575. Her sad paa en omvendt Baad
en høi gammel FilgTim.Ing.EM.III.179.
Naar Saakurven ikke bruges paa Marken,
læggerBonden den omvendt hen, med Aab-
ningen ned mod Jorden. Thiele.III.65. Paa
en (stol) laa en Bog omvendt og opslaaet.
Schand.F.310. \\ 03 om person: som har
vendt sig om, foretaget en drejning
af (over)kroppen; vist kun som appos.
(Kalk.III.320). en drøj Forpagter, som .

.

nikker med et møjsommeligt Smil halv
omvendt til Datteren. FMøll.1.337.

\\ (fagl.)

i særlige udtr. (den) omvendt(e) brøk,
(regn.) brøk, hvis tæller og nævner er om-
byttede. Man dividerer med en Brøk ved
at multiplicere med den omvendte Brøk.
RegnebMell.1.25. omvendt fakkel, ned-
advendt (slukket) fakkel, if. gi. græsk opfat-
telse dødens attribut (jf. Sal.^ VI.641). *den
venlige Død, | Havde stanset sin Gang paa
Trappen med omvendt

|
Fakkel. DracÆm.

SH.127. omvendt hals, (vet.) ci. s. s. Hjor-
tehals. Hjortehals kaldes ogsaa „omvendt
Hals" (fordi den velformede Hals er kon-
veks oventil og konkav nedentil). Sal. VIII.
1002. LandmB.IL166.

||
(bot.) om blad, kro-

ne, frø, æg, hvis stilling er den modsatte (om-
vendte) af den normale. Træearter.(1799).
333. Drejer.BotTerm.78.123. Sal.L701. om-
vendt hjertedannet, hjerteformet (Lange.
Flora.xLvi), ægdannet, ægformet, se hjerte-
dannet osv. 1.2) (jf. bet. 1.3^ svarende ttl om-
vende I.2: i ell. med forandret (modsat)
rækkefølge. „Ellekongens Stykke"., er
farligt at spille til Dands, eftersom det
river alle hen i Vildskab og Forstyrrelse,
dersom Spillemanden ikke itide passer
paa at spille det samme Stykke omvendt
(o: bagfra). Thiele.III.193. gram. (jf.lige-
frem 4.2J: Omvendt Ord- eller Sætnings-
Følge. BTDahl.Da.Stillære.(1889).40. Om-
vendt kaldes Ordstillingen, naar Omsagnet
eller dets første Del sættes foran Grund-
leddet. iliifefee^s.Spro^ZS.i^i. Læs det nu i

en omvendt Orden (0: bagfra). FiSO. MO.
Nu var hun beroliget, var vis paa, at Gud

vilde opfylde hendes andre Bønner i den
omvendte Orden af den, hun havde frem-
sat dem i.Schand.IF.47. omvendt køl-
vandsorden, se Kølvandsorden. om-
vendt reguladetri, se Reguladetri. I.3)

som videreudvikling af bet. l,i-2, m. afsvæk-
ket ell. tabt steds-bet.: helt forske II io ell.

afvigende; modsat (2.1-2); ogs. m. bibet.

af urimelighed, bagvendthed. Det er netop
10 ganske omvendt o: ganske det modsatte

er Tilfælde. F50. Naar han kom til En-
den af Gaden, da bemærkede man, det
omvendte af et elektrisk Stød, Vanens Ryk
i ham: han gjorde Holdt. Kierk.V1.261.

(Harlekin Patriot) er som en omvendt
Hamlet, hvis skæbne det er at være født
til at rette tidens brøst, men — som ikke
kan finde dem. ADJørg.JE.120. ved foto-
grafering fremkommer først et omvendt

20 fo; negativt) billede
i
j/. Modprøve: Paa

Rigtigheden af denne Forstaaelse kan
man, som det hedder i Regnekunsten,
gjøre omvendt "Prøve. Scharling.Reise-
studier.(1892).248. den omvendte ver-
den, (jf. den forkerte verden u. H. for-

kert 2) en tingenes tilstand, der er modsat
den naturlige; forrykte, bagvendte forhold.

saa græd han højt, mens Birgitte græd
sagte. Han sagde til sig selv, at det

30 var den omveTidteNeTden.Schand.BS.344.
D&H. ji/. Bagvendthed: Nu er Omvendt-
heden naaet: det at forkynde Christen-
dom, eller at forkynde, at Christendom-
men fordrer, at Du skal afdøe, er lige det
Modsatte af at afdøe. Kierk.XII.410. smst.

VIII.293.405. H spec. i forb. staa iomvendt
forhold til olgn., (jf. HL Forhold 8.2;

mods. i ligefremt forhold, se ligefrem 4.2^

tiltage ell. aftage (i størrelse) i samme for-
40 hold, som noget andet aftager ell. tiltager;

ogs.: staa i et urimeligt forhold til; svare
yderst daarligt til. Biefald og Belønning .

.

staae (ofte) i omvendt Forhold til Kunst og
Fortieneste. Rahb.Tilsk.1794.19. (menneske-
nes og vildtets) Formerelse staaer altid i om-
vendt Forhold til hmånden. Blich.(1920).
XVI. 66. Det arkitektoniske Udbytte af

Studierejser i Danmark staar . . unægtelig
i omvendt Forhold til, hvad saadanne

50 Rejser kosteT.Beckett.(BerlTid.^^/iil921.Aft.

6.sp.l). (være) omvendt proportional
(med), se proportional.

i| (jf. modsat 2.3;

1. br. i alm. skriftspr.) som adv., m. modsæt-
ningsleddet udtrykt ved omvendt af ell.

omvendt som ell. (m. tilnærmelse tilpræp.)
ved omvendt m.fig.subst. (i parallelforhold
til subj.). Det er vel gaaet mig omvendt,
som det gik hiin ædle Konge, hvem Sor-
gens Budskab lærte at haste. Kierk.VL450.
mvendtWagner banlyste (Schumann) saa

temmelig den recitativiske Form til Gunst
for den bredt-lyrisk musikalske Udførelse.
RBergh.M.61. Det er ikke for meget sagt,

at det ved Konfirmationsfesten gaar lige

omvendt af ved alle andre Festligheder,
Forberedelserne er ikke det værste. Po/.^Vs

XV. Rentrykt »/g 1934 43
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1912.8.
II

spec. (som adv.) som udtr. for en

(af den talende tænkt) omveksling i et forhold

ml. to ytringsled : paa modsat vis; tvært-
imod; til gengæld; isærimed ombytning
af leddene; vice versa, saavist som
den Arbeidsomme ogsaa er virksom, saa

fielder dette dog ikke omvendt. Mynst.
'ale.(1838).6. min Fader . . betragtede

(kun) Arthur som sit Barn, medens om

les Navn kalde Naturen eller Omverdenen.
Krom.Nat.193. Fantasiens Udvikling fore-

gaar (negativt) derved, at man lader Bar-
net have Ro til selv at erobre sin synlige
Omverden. JakKnu.LF.122. om ydre ver-

den i forhold til en organismes indre: Fra
Leveren føres Æggene (af ikten) med Af-
føringen ud i Omveidenen.NaturensV.1919.
125.

II
nu især om de (kendte ell. ubekendte)

vendt min Moder ansaae mig som hendes lo mennesker, der lever ell. findes i nærheden af
egentlige kjære Foster.Bagger.BrL.25. Han
kan være tient med hende,og omvendt Hun
med HsLm.VSO. i Philosophien er det Or-

det, der bestemmer Tingen, i Realviden-
skaben er det omvendt Tingen, der bestem-
mer Ordet. EasmNiels. G. 11.4. især efter-

stillet og omvendt, eller omvendt:
Begeistringen kommer ikke før eller efter

Udtrykket, eller omvendt, men de komme

en, blandt hvilke man færdes; ens (personli-

ge) omgivelser i videste forstand. Ironikeren
søger at bringe Omverdenen paa Vildspor
sig selv betræffende. Kierk.XIII.325. Helt
uden Forbindelse med Omverdenen var
han nu heller ikke (paa hospitalet) . . Blom-
ster og Breve blev daglig bragt ham ind
paa Sengen. Pont.E.K.127. Hun havde sid-

det saa ligegyldig . . som i mut Uoverens-
samtidig. PLilføH.Z^S.1058. Togene fra 20 stemmelse med sin Omverden. SophClauss.

København til Roskilde og omvendt.jDÆH.
Jo mindre aandfuld Tidens Litteratur er,

jo mere aandfuld er Kritikerne — og om-
vendt. Tandr. (Berl Tid. ^$1925. Aft. l.sp. 1).

jf.: Dette er en Lignelse af Hiint, og ikke
omvendt. Mynst.4Præd.44.

2) svarende til omvende 2. 2.1) (nu næppe
br.) svarende til omvende 2.1: helt foran-
dret ell. forvandlet. Manden (kom) kiø

R.37. -vidne, v. [-jviå'na] {ænyd.d.s.; til

IV. om 6.3; J/". II. -vinde ; emb., s/.) vidne om;
aflægge vidnesbyrd om; m. h.t. præsternes aar-

lige indberetning (skudsmaal) om degnenes
embedsførelse : Disse Vidnesbyrd komme al-

deles ikke til de Omvidnedes Kundskab.
Blich.(1920).XXI.165. -vifte, v. (jf. -blæ-
se) 1) (især poet.) om luftning olgn.: vifte

(bevæge sig viftende) om. *jeg stedes i Vaan-
rende for Døren, og kunde icke kiende sin 3o de, |

Naar ej den susende Vind
|
Køler den

Gaard, saa omvendt var dend. Phønixb.TC.
II.Nr.10.8. 2.2)svarendetilomvende2.2: som
har skiftet tro (religion); spec. (relig.):

som er gaaet over til kristendommen;
som er blevet en alvorlig (troende)
kristen. En omvendt Synder. F50. En
omvendt Hedning.MO. jf. : *Giv de u - om -

vendte baade
|
Ret at see og søge Naade.

Brors.l7.
|| (ofte nedsæt.) m. h. t. andre (spec.

koglende Aande,
|
Før den omvifter min

Kind. Grundtv.PS. 1. 342. de brændende
Byers Flamme omvifte os, som Ørkenens
^2ind.IICAnd.A.96. omgivet af det grønne
Løv og omviftet af den friske Morgen-
vind. ^oZ(isc/im.flj7. 1. 85. J/". omsvæve 1

slutn.: *o! Moder .. lad din milde Aand
omvifte mig

|
I . . mørke Øyeblikke 1 Jw^.

P.120. 2) [13.3] (sj.) vifte, blæse om(kuld).

politiske) "forhold: som har sluttet sig til et 40 Neppe ere vi færdige med vores (tanke-)

andet parti, har skiftet (politiske) anskuelser.

N. N. havde som Reserveofficer deltaget i

Krigen 1864, gik ud som national-liberal

troende Student, kom hjem grundig om-
vendt. Schand.0. 1. 211. den omvendte
gaardmand, (polit.) om de venstre-bønder,

der i aarene umiddelbart før vedtagelsen af
grundloven 1915 (af frygt for lovens sociale

konsekvenser) sluttede sig til det konservative

Bygning, før et uformodet Stød pludselig
omstyrter den. Men af alle omviftes in-

gen lettere end Andagtens. ^a^^es.L.1.59.

-vik-le, v. vbs. -ing (s. d.). (ænyd. d. s.) 1)

(fagl. ell. CPj vikle (sno, svøbe) et baand
olgn. om noget; omvinde (I.l). *(de) Udskar
Bovene først, og omviklede disse med
Flommen. Bagges.NbW.109. VSO. MO. Om-
vikle Aarerne (for at ro lydløst). ScJieller.

parti. Pol.Vtl925.9.8p.5. Da.Folkestyre.l926. 50 MarO. Trækvogn . . den højre Arm om
66. viklet med Sejlgarn efter Brud. PolitiE.

KosterbUyi^l923.2.sp.l. 2) ((D, 1. br.) m.
obj., der betegner det omgivende: vikle om.
Silke-Tøy saaledis omviklet (o: viklet om
kroppen) som forbemeldt er.Pflug.DP.1099.
VSO. -vikling, en. (fagl. ell. iD) vbs. til

omvikle; ogs. konkr., om det, der er viklet

om noget; bevikling. Kraft.M.II.169. VSO.
MO. i. -vinde, v. [-iven'a] vbs. -ing (VSO.

t om-ventiiere, v. [6.2] m. h. t. plan
olgn.: drøfte; ventilere, den længe omven-
tilerede Ophævelse af den Colonisterne
paa (Alheden) forundte Frihed for Ud-
skrivning. MR.1803.268. Sagen havde væ-
ret omventileret af en Kommission. Penia.
1809.360. MB. 1839. 90. -verden, en.
(dannet i beg. af 19. aarh. efter ty. umwelt;
jf. -egn; især G3) den (et menneske ell. men- 60 MO. Ludv.) ell.f-n\ng(vAph.(1764). VSO.).
neskene) omgivende verden. Tanken vækkes
uophørligt ved Omverdenens Indflydelse
paa Mennesket. Ørst.1.88. Mennesket siges
at foretage en Handling, naar det er frivillig

Aarsag til en Forandring i Omverdenen.
PM0ll.ES.III.353. alt det, vi med et fæl-

{ænyd.d.s.; næsten kun CO, især poet.) vinde

(noget) om en ting; omvikle (1); oftest i forb.

m.præp. med. omvind (stokken) med Blaar.

He8teL.(1703).A6v. Fosteret kommer ikke
saa snart ud . . det jo strax omvindes
med Svøb.JBang.SnørhvetsNytte.(1767).39.
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II
(sj.) omfavne. *0, Deres Excellence 1 Her

omvinder
|
Jeg Deres Knæ som qvindligt

Fa.ttig\em. PalM.AdamH.111.33. \\ især (jf.

floromvunden^ i part. omvanden brugt

som adj. en Flaske, omvunden med Kurv.
Gylb.Novel.lI.185. Drachm.DD.90. Kikkert
. . den ene Okularfatning af Træ, der er
revnet og omvundet med en Messingtraad.
PolitiE.KosterhUyil923.3.sp.l. \\ overf. *ey
omvandt du mig med Laurbær-Græne,

|

Latones ^øn\Ew.(1914).V.45. Den unge
Landsknægt . . omvandt forskellige blege
Minder med friske Kranse af Lovord.JF
Jens.HF.4.

jf.
Feilb. (u. omvunden^. || m.

tings.-subj.: vinde, sno sig om; omslutte; om-
give. *Hans (o: Jesu) Tinding Tjørnens
Gren omvinder.Ing.BSE.V11.77. *Et ædelt
Aasyn lyse Haar omvunde. CKMolb.Dante.
11.23. uegl.: *Du er rig, Du er deilig, o
Sydl

I
Som en yppig, en ung Elskerinde

|

Dine Arme mig fyrigt omvinde. J?oZsf.II.

320. m. videre anv. : *Solens Skin har os
forladt,

I

Derimod har os omvundet | Denne
mørke, kolde Nat. SalmHj.68.2. *Af hellig
Frygt omvunden,

| Til dig jeg nærmer
mig.Heib.Poet.1.277. II. -Tinde, f;. [-[Ven'a]

{ænyd. d. s.; udviklet af (om)vidne m. til-

knytning til vinde, øve, udføre (se Brøndum-
Nielsen.G G.11.226); arkais.) vidneom; frem-
sætte (beediget) vidnesbyrd, udtalelse om (i

vidneforklaring). Præsten . . havde sagt —
ligesom Hyrdeenken og hendes Datter om-
vandt — „jeg skal slaae din Hund! Du skal
ligge død for mine Fødder." Blich.(1920).
XIV.176. den omvundne Person forsvandt
ved Haugegjerdet.sms/.i85. f -virre, v.

[12.2] sammenfiltre (traade olgn.). (glasertser)

Forefalder . . som Traader, omvirrede, næ-
sten som lisi^r-Sølv.KSelskSkr.XI.281. -vi-
se, V. [12.2] [-,vi-'sa] vbs. -ning (S&B.). (l.br.)

vise om (som omviser); vejledende og oply-
sende føre en rundt; være omviser. S&B.
-viser, en. [-|Vi-'s8r] (jf. -vise ; især fagl.)
person, der viser museumsbesøgende olgn. om
og giver oplysninger om det sete; foreviser;
cicerone. Menageriet staaer altid aabent
til de Fremmedis Tieneste uden at Om-
viseren tør tage imod Drikkepenge. Kle-
venf.RJ.96. (Thorvaldsen) levede . . som
Omviser af sine egne Værker. Thiele.Thor-
valdsen i Kbh.(1856).58. Vasari (havde) væ-
ret (Tizians) stadige Omviser i den evige
Stsiå. JLange.III.90. Der er saa fredeligt
paa British Museum. Intet Menneske, maa-
ske en Gang imellem en Opsynsmand eller
en Omviser med 20 Figehørn.Wanscher.
(Pol.^Viol927.11.sp.6). O -vokse, v. vbs.

jf. Omvækst. især (om plante olgn.): vokse
(rundt) om; omgive, omslutte (med noget,
der vokser); omgro. vAph.(1764). *Karsen,
der omvoxer Mimers Brønd. Oehl VII.63.
Træer, der omvokser faste Genstande (o:

indeslutter dem i veddet). NaturensY.1915.
126.

II
i alm. spr. næsten kun part. omvok-

set (t omvokse n) b^-ugt som adj. (især i

forb. m.præp. med ell. afj. nogle med Ved-

bend omvoxne Qvaderstene. Oehl.AG.178.
Man har i en rask og stærk Bjørn fundet
20 Kugler: deraf een ordentlig indgroet
eller omvoxet i h\ingen.Blich.(1920).XVII.
114. hendes Gravhøi . . var omvoxet af det
gule Kom.Wil8t.D.L124. Alle de store Kar
i (mellemhinden) er omvoksede af (svulst).

Ugeskr.f.Læger.l929.339.sp.2. -volde, v.

[-ivcnraj (sj.) omgive med vold(e); anlægge
10 vold(e) om; i part. om voldet: det særskilt
omvoldede Citadel. Bornh.Samlinger.XIII.
(1920 ).8. overf: *Med tusind fristelser

|

Vor Vej omvoldet er. Cit.l708.(NkS4''820b,
298). t -vraade, v. [12.2] rode (vraade)
rundt i; omrode; gennemrode, vore Tørve-
Moser (er) omgravede, omvraadede, for-

dærvede. OecMag. VI.360. VSO. -vrid, et.

egl.vbs.til omvride ; næsten kun (fagl.) konkr.,

om en af to spirallinier afgrænset del af en
20 skrue olgn. (VSO. D&H.) ell. (zool.) af en

snegls skal; snoning; vinding. Steenfløeskiæl
(er) aabne . . Skiæl uden Vendinger eller

Omvrid. vAph.Nath. VII.584. Skallen (o: hos
snegle) voxer ved, at der af Kapperanden
afsættes nye, rummeligere Omvriå. LUtken.
Dyr.^305. Fedders.S.I.lll. CP -vride, v.

[-ivri'58] (nu næppe br.-xne. 3Mo8.5.8(Chr.
VI). vAph.(1759)). vbs. -ning, jf. Omvrid.
{ænyd. omvri(d)e; til IV. om 13.i; nu 1. br.)

30 vride, dreje om (til siden ell. rundt). En om-
vreden Traad. VSO. MO. Naar Boret først
har fæstet, gøres intet Tryk nødig for at

faa det ind, da det selv skruer sig frem
ved OmYiiåmngen. Haandgern. 41. \\ spec.

som udtr. for at dræbe en fugl ved at vride
halsen om paa den. Præsten (skal) omvride
(Chr.VI: omvrie; Hovedet (1931: knække
Halsenj paa (dueungen) lige ved Nakken.
3M0S.5.8. Grundtv.PS.V.206. VSO. -vri-

40 der, en. [-|Vri'dar] (1. br.) om indretning,
der omvrides, spec. om elektrisk lyskontakt.

Med Haanden paa Omvrideren til Lyset
blev han staaende længe. JVJens. H. 300.
sa.Intr.l92. -vule, v. [-jvu'la] ^ surre
(vuling) om noget; beklæde (med noget, der
surres ell. snos omkring). MilTeknO. Schel-

ler.MarO. -vurdere, v. [14.2] vbs. -ing.

(især emb., jur.) vurdere (en ejendom olgn.)

paa ny (med en anden værdiansættelse). I

50 sætter Huset i Stand og lader det om-
vurdere. AwciiV^æ.PÆJ.IF.^00. EMackeprang.
Forsikrings-Leksikon.(1922).102. || især som
vbs. Omvurdering af Panterne. Anordn.^/s

1830.§10. 5 Aar efter, at den første Vur-
dering til Ejendomsskyld har fundet Sted,
foretages en ny Vurdering. Derefter fin-

der Omvurdering Sted hvert 10de Aar. Lov
Nr.l03^^lbl903.§2. om vurdering (bedømmel-
se) af aandelige værdier: Anmelderen (gjor-

60 de) Brandes noget mindre, end han af

Skæbnen er formet . . for Lejligheden
syntes at være foretaget en Omvurdering.
Rode.R.114. \ -vækst, en. (jf. -vokse^
hvad der vokser (op) uden om noget andet;

overf.: De fri Samlag og Lægbroderska-
ber . . dannede sig . . som en Omvæxt om

43*
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de faste Munkeordener. EdvLehm.M.168.
-Tcelte, V. ['iVæVdoi] vbs.-nlng (8.d.).{ænyd.

d. s.) 1) [12.i] t omdreje (om en akse, et cen-

trum). Haand-Skaftet B omvælter den ho-

rizontale Axel A.JBang.ReebslagerietsFor-

hedring.(1769).24. re/l.: (jordens) fra Vester
imod Øster sig daglig eengang omvelten-
de Løb.LTid.1739.794. Solen omvelter sig

i 25 Dage 14 Tim. PSøeborg.SC.64. omvælte
sig i Skarnet ell. billedligen: omvælte sig

i Synden, i Lasterne. 7S0. 2) [(^12.2 og)

13.3] vælte om(kuld). 2.1) CP trans. *vor

Bonde . . omvelter | Med skarpe Plov den
rigdomsvangre Jord. Pram.I.ix.

\\ (jf. -væl-

ter, -vaeltning 2,) næsten kun m. forestilling

om (voldsom) kuldkastelse, omstyrtning, øde-

læggelse olgn. Aber giøre . . megen Skade,
i aet de . . omvelte de Tønder, i hvilke
Indvaanerne af Cocos samle deris Drik.

Pflug.DP.794. hin store Sten laa omvæl-
tet. Grundtv.PS.II.128. med et forfærde-
ligt Bulder omvæltedes 'Bordet. Ing.Y8.1.
8i. man omvælter (Chr.VI: omkaster^ Bjer-
ge fra Roden atJoh.28.9. Jørg.RB.78.

\\

overf.: tilintetgøre; (om)styrte. (de) søgte
Kejseren at omYelte. Pflug.DP.517. det var
ikke hans Lyst at omvælte og forstyrre.

Mynst.Tale.(1842).18. omvælte Regierings-
formen.FSO. jf.: De samfundsomvæl-
tende Elementer optræder med stedse
større Frækhed. IIomoS.VD.41. 2.2) (sj.)

intr.: vælte (om); kuldkastes. Baadene ere
løsse og vranke, saa at de lettelig kand
omvelte. LTid.1729.218. W -vælter, en.

[-ivæl'dar] (jf. Omvæltningsmand u. Om-
væltning 2 ; 1. hr.) til omvælte 2.1, om per-

son, der stræber efter at omvælte det bestaa-

ende, paa voldsom maade at indføre nyt; om-
styrter; revolutionær. Inddelingen mellem
Omvæltere og Samfundsvenner.Hørwjp.J/J.
172. Voltaire . . begyndte som Omvælter
og endte med at sværge blind Lydighed til

den klassiske Lovbog. Rubow.(Pol.^y2l928.
ll.sp.4). -væltning:, en. [-ivæl'dneix] fit.

-er. vbs. til omvælte. 1) (nu næppe br.) til

omvælte 1. Hiulet . . maa ved holde med
sin Omve\tnXng.LTid.l724.27. Solens Om-
veltning. Kraft.(KSelskSkr.III.233). 7SO.
MO. 2) til omvælte 2(i). Høstvejene vare
ffodt gjorte i Stand og ingen Huller i

den, som kunde foraarsage Læssenes Om-
veltning. Fleischer. AK. 123. Omvæltning
af Livmoderen. Busch. Fødselsvidenskaben.
(overs.l838).323. jf. Jord-, Naturomvælt-
ning: hvad der er, skal ikke være mere .

.

Omvæltning, Omvæltning, Omvæltning
(Chr.VI: forvendt; 1931: Grushobe; vil jeg
§jøre det til. Ez.21.27. || nu næsten kun (jf.
tatsomvæltning; især {Q)om voldsom, plud-

selig forandring, kuldkastelse af det bestaaen-
de, især paa socialt, politisk ell. aandéligt om-
raade; revolution. Underviisningen (vil hæve
sig) til et stedse høiere Trin . . ikke ved
Forstyrrelse og Omvæltning, men ved ro-

lig Fremskriden.Myn8t.Tale.(1842).4. de
voldsomme . . Omvæltninger, der . . true

Staterne med Sprængning. HNClaus.N. 7.

en Omvæltning af Eiendomsforholdene.ilZ-
len.1.33. Politiken — sprænger den ikke
Landet? Vil alt dette Røre ikke ende med
Samfundets Omvæltning. JførMp.JJ.5. jf.:
Tiden før Kirkeomvæltningen (o: re-

formationen). PGrandrup.(DanmKYC. 600)

.

II
hertil C3 ssgr. som Omvæltnings-aar ('1848 ..

var: et stort Omvæltnings-Aar. Grundtv.
10 Dansk.II.155), -bestræbelse, -forsøg, -lysten

(Sech.D.1.59), -mand (HjælpeO. CEw.Glæde
overDanmark.(1898).77. jf. Omvælter^ ofl.

-være, v. {ænyd.d.s.; til IV. om 2.2, til

dels ogs. ved omdannelse af II. ombære m.
tilknytning til (und)være; nu kun dial.) und-
være, det (er ikke) nemt at omvære Dren-
gen en hel Dag \id.Aakj.B.S. Feilb. ©
-værende, part. adj. [-ivæ-'rana] (1. br.)

som er om(kring), i nærheden af (en per-
20 son); omkringværende. MO. S&B. || især

anv. som subst. (i ftt.), om de personer, der
(i øjeblikket ell. i alm.) opholder sig om, i

nærheden af en; omgangsfæller ; omgivelser.

SBloch.Sprogl.256. en alt for pludselig
(hjemrejse vilde) gjøre Opsigt, og røbe mit
Hjertes Hemmelighed, hvilken de omvæ-
rende allerede havde begyndt at ane.Blich.
(1920).XIX.108. TroelsL.XIV.42. Hun lod
(ikke sin irritabilitet komme) til Udbrud

30 overfor nogen af sine omværende. Gyr
Lemche.FS.179. 03 -værne, v. [-jVBr'na]

O'/". -skanse; nu næsten kun hos sprogrensere)

danne (anbringe ell. tjene som) værn om; næ-
sten kun uegl.: værne (om); beskytte. *Jeg .

.

takker Gud, som saa naadelig
|
Med Fred

omværner de danske Kyster. Samleren.
1796 1.62. Suhm . . skulde omværnet sin

gamle Broders (o: Saxos) Minde mod Ti-
dens kaade Spot. Grundtv.DV.1.81. *Egen

40 med sin runkne Bark
|
Omværned stærke

F\sinker.Winth.X.231. kvinden havde sin

omværnede plads i (samfundet). FrEamm.
Kirkehist.II.5. HjælpeO. Straffefangernes
Ret til at være ukendte omværnes paa
enhver Maade. DagNyh.^''lnl910.Till.2.sp.3.
CP -væve, v. [-|væ-'va] (j/. -spinde; l.br.)

væve noget uden om en ting; især uegl.: om-
spinde, et gammelt skaansk Herresæde,
hvis ældste Historie er omvævet af Sagn

so og Overtro. Bogven7ien.1927.125. -æde, v.

[-læ'Qa] 1) (sj.) æde (gnave) rundt om, langs

randen af noget.
||
part. om ædt brugt som

adj. Moth.Æ7. Osten er ganske omædt af

M\ius.VSO.IV.074.
II

uegl., m. h. t. behand-
ling med et ætsende middel. Naar (en be-

tændelse) setter sig til en Byld . . skal man
ved et lidet ædende Middel omæde det
Sted, sommanmaae have hemærket.JBang.
S.115. 2) [1.4] (nu 1. br.) æde om sig; især

60 uegl., om betændelse olgn., der breder sig til

alle sider; part. omædende brugt som adj.:

omsigædende. omædende SasLr.JPaulli.JJrte-

Bog.(1761).37. Sandflugt kan blive paa
visse Steder saa omædende og ulægelig,
som Kræft. MCAndersen. Priis-Skrift om en

GaardsTJdflytning.(1796).14. -ændre, v.
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[-,æn'dra] vbs. -ing. (j/. -forandre samt ty.

umåndern; til IV. om 14.2; /. br.) ændre
(især: lidt efter lidt, paa lempelig maade)
til noget (væsentligt) andet; omdanne; om-
forme; reformere, (til) muelig Omændring
o^ Udvidelse (af planerne om hedens kolo-

nisation vil Jeg) fremsætte hvad jeg . . ha-
ver tænkt. Blich.(1920).V.195. Uvilkaarligt
omformede (Borne) den Jean Paulske Stil

helt efter sit Grundvæsen . . hvis Sær-
egenhed kun blev tillempet og udfoldet,

aldrig omænåret. B7'andes.VL 385. hvor-
ledes er det gaaet til, at det oldengelske
deklinationssystem er blevet i den grad
omændret? Jesp.Eng.kasus.(1891).92. Rigs-
dagsarbejde med Forslag, Omændringer
(Reformer), Love og lignenåe.EBrand.(Fol.
^y5l923.13.sp.3). \ -øjne, v. [3] [-icoi'na]

beskue (overalt); omfatte med blikket. *Nu
stiger Dagens Konge op, |

Omøiner Alting
fra det E.øie.Jacobi.Skr.213.

onanere, v. [ona'ne-ra] -ede. (af Ona-
ni; ,//". onanisere; især med.) øve onani.
JNHøst. ArnMøll.Sundhedsl.658. Onani,
en. [ona'ni-] (ty.onsLnie, eng. (lat.) onania
(som bogtitel 1710), jf.eng. onanism, fr. ona-
nisme; dannet af navnet paa den i 1 Mos.38.

4/f. omtalte Onan; med.) unaturlig kønslig

tilfredsstillelse fremkaldt ved gnidning paa
kønsdelene (olgn. manipulationer); selvbe-
smittelse (masturbation). Tode.FS.105. Am
MøU.Sundhedsl.658. onanisere, v. [ona-
ni'se'ra] -ede. {af Onani; nu næppe br.)

d. s. s. onanere. Tode.FS.33. Onanist,
en. [ona'nisd] flt. -er. {ty. onanist, fr. ona-
niste; af Onani; med.) person, der øver
onani. Meyer.^ Glahder.Retskr.
ond, adj. [on'] ond. H.øysg.AG.56. i eder,

i forb. den onde (se bet.b.2), ogs.(spøg., vulg.,

dial.) [londa] (jf. Feilb.II.746) ell. ['uCOna,

'unda] (jf.skrivemaaden (den) un(d)e, se

bet. 6.i).
Il

en gi. kasusform foreligger til dels

i onde i forsk, præp.-forb. , se bet. 6. || som
komp. og superl. bruges alm. værre, værst
(s.d.), dog ogs. (i nyere tid; i bet. 4 og (navn-
lig) 5; især poet. ell. dagl.) komp. -ere: hun
blev ond og ondere, jo stærkere hun saa
ham sørge. CEw.GS.57. At han kan nænne
at være saa grusom. Han er ondere imod
mig, end han kan forsvaxe.Nan8.JD.252.
adv.: *ondere speget laa Livets Traad,

|

end du i din Ungdom det vidste. Stuck.
SD.178. Han vidste . . at et Barn kunde
have det ondere end et voksent Menneske
i denne \evåen.Leop.Kierkegaard.(1932).
12. superl. -est: Adjunkt H. . . var altid om
Lørdagen i sit ondeste Lune. Pont.Mi.l26.
(han) saa paa mig med sine ondeste Øjne.
CEw.DV.66. *to, som elsker hinanden,

|

kan læge de ondeste SsiSLr.Stuck.il.146.
Natten er altid ondest lige før Dagen gryr.
AndNx.PE.III.236. adv.: i de Aar, hvor
han rasede vildest og ondest mod sin Hu-
strvL.Wied.Fæd.37. {glda. æda. ond(ær), un-
d(ær) (Earp.Kr. 7.8.23 ofl. Fragm.2.6.26.
40ofl. AM.), oldn.vkndr; et særligt nord.

ond

ord, besl. m. Vaade og rimeligvis m. grund-
bet.: kroget, skæv, vrang, besværlig \\ i sin

bet.-udvikling er ordet kommet til at staa i

modsætn. til god (i de fleste af dette ords

bet.) og er i flere af sine bet. i alm. spr. (del-

vis) fortrængt af ord som daarlig (se bet

2-4^, slem (se bet. 4t.2), svær, vanskelig (se

bet. 1))

1) (mods. god 8; om ond vej olgn. se bet.

10 4:.2) som udtr. for, at en virksomhed, en op-

gave, en situation olgn. volder stor vanske-
lighed, kræver udfoldelse af alle evner og

kræfter, nu især: næsten overstiger vedk. per-

sons kræfter: vanskelig; besværlig; svær.
1.1) (jf. bet.4:.2 slutn.; i alm. spr. nu 1. br.; i

særlige udtr., ordspr.) knyttet til være m.

fig. inf. (især i forb. det er ondt at osv.J.

Gaderne ere, som iisbierge, det er ondt
at gaae til fods. JacBircherod.R.58. *Kom-

20 mer Gnisten først i Brand,
|
Er hun ond

at styre. Brors.214. Det bedste Menneske?
Det er ont at bestemme, hvem der er det.

FGuldb.LP.31. *Der var heelt ondt at gaae.
0ehl.NG.42. *Her løber Stien. Den er ond
at kjende

|
I Maaneskin. Hrz.VI.283. *Der

lyves saamangen Ridder paa, |
Med Klaf-

fer er ondt at stride. IIauch.LDR.154. Feilb.

II
i ordspr., fx.: gamle folder er onde at

slette, se I. Fold l.i slutn. gækken er ond
30 at holde inde, se II. Gæk 1.4. det er ondt

at plukke haar af (haand)love ell. af den
skaldede, se Haandlove, Haar 1.2, LLove.
det er ondt at købe kul af smeden, korn
af bageren, kød af katten, pølse af hun-
den, se IH. Kul 1.1. det er ondt at kende
gammel hund at kure, se IV. kure 1. det
er ondt at vænne hund af køkkenet, se

Køkken 1. mandvoksen mø er ond at vog-
te, se mandvoksen, se videre Mau.lll33ff.

^11160/f. Krist.Ordspr.234.594f. \.2)(jf.lV.

have 9.5^ i forb.h&ve ondt, (især) m.flg.

inf. II
(nu mindre br. i alm. spr.; især gldgs.,

dial.) i forb. have ondt ved ell. (nu især

dial.) for (LTid.1723.51. Tullin.III.176.

Heib.Poet.V1.434. JVJens.HF.135. Feilb.

jf. IV. for sp. 159f.) ell. (sj.) med (Ing.

EF.1.35. V.100) at osv. de har ont ved at

holde Standen vedlige efter deres Maade.
Mol.G.(1724).14. vi skal have ondt ved

50 at faae Huusly saa silde. Ing.EM.II.160.
den stakkels Claudine havde ondt ved at

holde Skridt med Pigen. Gylb.XII.94. See
hvor Nicolai seer paa mig, han har vist

ondt ved at kjende mig iglen. Scharling.

N.330. AndNx.DB.70. have ondt ved at

klare sig.Ludv. Feilb.IV.315. OrdbS.(Fyn).

jf. bet. 4.3: en Mand (byggede) et Værts-
Huus, med andres Penge, og leed ont ved
at betale Snedker og Meder. OeconT.VII.

60 63. (næsten kun dial.) m. styrelse, der ikke

er en inf.: Feilb.IV.315. jf. bet. 2: han hav-
de ondt for Føde. KnudRasm.MS.III.55. \\

(m. overgang til bet. 4^ faa, have ondt at
gøre (med noget), se gøre sp.518^^^-

2) (mods. god 9; næsten kun dial.) som
udtr. for (ringe, utilstrækkelig) mæng-
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de: daarlig (1.2 slutn.); knap; kneben;
i forb. som have onde raad (paa), onde
stunder, ond tid. „Du kan da lige døtte
dig ned," siger man til en, som har onde
Stunder (daarlig Tid). Halleby.229. Feilb.

OrdbS.(sjæll.). jf. bet. I.2: Frankrig har net-

op ondt om (o: haardt brug for) sine Søn-
ner til Landets Genrejsning. ^eWTid.^/u
1922.M.5.sp.2.

il (jf. bet. 6.S s«wf ondvillig

)

om person, som er kneben (8), gerrig; i ssg.

madond (s.d.).

3) (mods. god 1; i alm. spr. nu kun m.
overgang til bet. 4 og 5) som (i væsentlig

grad) mangler de egenskaber, der (if. vedk.

persons ell. den alm. mening) hører til en vis

ting, virksomhed olgn., for at tingen skal

gøre fyldest (virke efter sin rette natur og
opgave) ell. virksomheden foregaa paa rette

maade; som ikke er af den rette, tilbør-
lige slags; ubrugelig; uduelig; daar-
lig (2); slet. 3.1) (nu ikke i alm. rigsspr.)

i al alm. om ting (som normalt skulde være
brugelig, nyttig). Man skal ikke bytte det
(o: et dyr, hvoraf man vil give offer) . . et
got for' et ont (1871: slet; 1981: et bedre
med et ringerej, eller et ont (1871: slet;

1931: et ringere; for et got. 3Mos. 27. 10
(Chr.VI). et raaddent Træ bærer onde
(1907: slette; Frugter. Matth. 7. 17. den
stackels Mand er villig og flittig nok,
men (han) har en ond Jord, der er kom-
men Skab paa hans Qvæg (osv.). Holb.Jep.
III.2. en Bouteille ond og forfalsket Viin.
Qram.Breve.l3. if.: (skibschefen) erkyndi-
ger . . sig hos den , som tilforn har ført
Skibet, om Skibets Styrlastighed , samt
onde og gode Qvsihteter. SøkrigsA.(1752).
§155. talem., ordspr.: det er en ond fugl,
som skider i sin egen rede, se Fugl 5.2.

bære ondt malt til gilde, se Malt sp.85P^.

II
(m. overgang til bet. 4: og b) onde penge

olgn., (jf. god 4.i; nu dial.) falske penge.
at fremmede ikke skulde . . slaae onde
stykker udi form af Danske marker, gior-
de Hans Majt. 1618. nye mynte love. Holb.
DNB.611. fandtes der nogen onde Penge
(i apotekets pengeskuffe) , maatte andet gi-

ves derfor. Seidelin.37. VSO. Feilb. OrdbS.
(Fyn), talem.: onde penge er alle veg-
ne eM. kommer igen olgn., ofte som udtr.

for det uvelkomne. Mau.7419.7420. Du er
som de onde Penge: man kan ikke blive
fri for dig. EBrand.HH.167. KristOrdspr.
239. FrGrundtv.LK.100. j/.; Han kommer
iglen, som en ond 'Penge.VS0.IlI.K244.
3.2) (nu kun i enkelte forb. m. overgang til

bet. 6) om sindstilstand, følelse, virksomhed,
(ydre) forhold olgn. Hvilke Ulykker for-
aarsages da ei ved en ond Optugtelse?
Tullin.III.91. han (kunde ikke) bringe mig
i ond (nu: daarligt olgn.) Humeur. Luxd.
{Skuesp.YII.459). jf bet. Lq: Lidelser, som
hans onde Yie\\ired.JohsSteenstr.ED.209.
ondt eksempel, se bet.6.1. ond forligel-
se, ondt lune, ond lykke, ond sam-
vittighed, ond vane, se Forligelse (2),

Lune (HI.l), Lykke (LLs), Samvittighed,
Vane. || talem., ordspr. Det er en ond Han-
del at kjøbe Hug for dum Sn&k. Ing.PO.
I.21(jf Mau.1131.3912). gøre ondt (sj.

det onde. Gylb.II.236. nu næppe br. : af

ondt. Æreboe. 59) værre. Moth.029. PA
Heib.Sk.I.61. Hauch.VII.421. *hun så mig
ud, som om hun havde grædt.

| Berolige
Pigebørn er ikke let,

|
og et Forsøg gør

10 ofte ondt kun værre. Blaum.Sib.53. naar
ondt skal være, (nu næppe br.) naar
galt skal være (se gal sp.605''). KomGrøn-
neg.11.143. Naar Ondt skal være, saa er
det dog bedre at være vandrende Ridder
end B.jrde.Biehl.DQ.IV.355. Lodde.(Skuesp.
IV.357). med ondt skal ondt fordri-
ves, se fordrive 2.2. (man skal ikke) nøde
godt i ondt, se god 2.i. der er aldrig
noget saa ondt, det er jo godt for

20 noget, se nogen 1.2(jf.gd\ sp.607^^). 3.3)

(nu kun m. overgang til bet. 5) om person:
som ikke paa rette ell. tilfredsstillende maade
udfører den virksomhed ell. lægger den egen-
skab for dagen, som subst. betegner, at slaae
blodig side paa en ond (1871 : slet; svend.
Sir.42. 7(Chr.VI). du onde og lade Tiener I

Matth.25.26. ond raidgiyer.Moth.027. ond
eller slet Betaler. vAph.(1759).

4) (mods. god 2) som fremkalder
^ ulyst følelse, ubehag, smerte, sorg

olgn. 4.1) (uden egl. forestilling om skade
olgn.; nu ikke i alm. spr.) som ikke er
efter (falder i) ens smag; som man
ikke synes om, ikke kan lide; ube-
hagelig; daarlig. hun er ond (1871:
mishagelig; for hendes herres øyne, som
sig haver trolovet hende. 2Mo8.21.8(Chr.
Vi).

II
især m. h. t. sanseindtryk, han havde

en ond kande. Holb.MTkr.209. ond Luft.
'O vAph.(1759). Cacophonie og ond Lyd.

Høysg.lPr.l8. ofte % forb. ond lugt: hans
(0: fjendens) stank . . og hans onde (1871:
væmmelige; lugt skal opfare (0: udbrede
sig).Joel.2.20(Chr.VI). Frank.KL.180. Træ-
kul var et Middel mod ond Lugt i Yæ-
reiser. Brandes.1.423. 4.2) (jf. bet. 4.3-4; i

alm. spr. kun i enkelte særlige (faste) forb.)

om livsvilkaar, skæbnetilskikkelser, ydre for-
hold olgn.: som volder (er forbunden med,

50 rummer, medfører) besvær, skade, ulykke,
sorg olgn.; besværlig; fortrædelig; slem;
ugunstig; uheldig; ulykkelig, jeg sen-
der mine fire onde domme (1871: grum-
me Straffedomme; over Sernsaiem. Ez.l4.
21(Chr.VI). I (0: Knud lavard) ride ej . .

|

Thi vist det gjælder eders Blod . .
|
O,

drag ej denne onde Færd I Grundtv.PS.I.
134. *0 vel en Tidende saa ond |

Ham
bar den aarle Morgenstund. sws^.77I.iP7.

60 det . . tog en ond og blodig Ende med
de selskabelige Glæder. Molb.DE.I.151.
jeg laa ondt i min Seng, fordi Hunden
skulde have den bedste Plads i Midten.
MKonow. lJnadom8erindringer.(1902).ll. (de

arbejdsløse, der forhørte om arbejde) havde
ingen Lyst til at komme hjem med ond
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Besked. AndNx.PE.III.233. if. Onde 1

slutn.: Af to onde Tin^ er dog best at

udvælge det som er mindst ondt . . skal

jeg døe, saa er det bedre at jeg døer for

Troskab mod min Jomfrues Kiereste end
for Vtroesks^). Holb.Mel.III.4. ofte i forb.

onde drømme: jeg kand ikke sove om
Natten, og saa snart jeg falder i Søvn,
har jeg strax forskrækkelige Drømme . .

saadanne onde Drømme kommer jo ikke
af andet, end af Blodet. Holb.Bars.III.3.
*(kanontordenen) fyldte . . Nattens Blund

|

med Angst og onde Biømme. Rørd.GK.9?.
„Trykker De aldrig paa en gal Kontakt?"
. . „Endnu er det aldrig sket for mig,
undtagen i mine ondeste BTømme.**Dag
Nyh.^1x1934.6.8^.2. (især bibl, nu sj.) i forb.

ond møje: der er ingen ende paa alt

hans (o: den enligisiilledes) arbeide . . dette
er ogsaa forfængelighed, og det er en
ond møye (1871: en slem Møie; 1931: et

ondt Slid). Præd.4.8(Chr.yi). smst.1.13
(Chr.VI). Bar.2.25(Chr.VI). KierhV.31.
Brandes. XI. 370. \\ om skadelige dyr ell.

planter, jeg sender . . onde dyr (1871:
vilde Dyr; 1931: Rovdyrj og pestilentse.
Ez.l4.21( Chr.VI). Med Østen-Vind kom
disse onde Dyr an, som (kaldes) Græs
Uovi^eT.PvHaven.RR.186. ondt krud, se

I. Krud 1 (og S), billedl: Føler du Uvillie
til at prædike saa eenfoldig som Skriften
lærer, da er det .. en ond Urt, som Fa-
deren ikke haver plantet. Grundtv.B.1.476.
spec. (jf. Ondurt^; ond(e) urt(er), ^ gul
okseøje, Chrysanthemum segetum L. JTusch.
59.292*.

II
om hvad der if. overtroen volder

skade ell. besvær, de onde fjer, d.s.s.de
urolige fjer (se Fjeder sp.l067^^). Skatte-

fjraveren.l885.II.156. onde øjne, se Øje.

I (jf. bet. 1.1^ om vej olgn.: som volder (de
vejfarende) besvær ell. fare; besværlig;
farlig; (næsten) ufarbar. Vi reyste fra
Helsingborg i dag klocken 1. Veyen siden
dend tiid hår været meget ond. JacBir-
cherod.R.23. Landsbyefolk (har) en lang
og ond Vei til Kirke. Balle.P. 231. alle

Baade skyede dette Farvand formedelst
de grumme og ubarmhjertige Klipper og
den onde Sø, der fandtes deromkring.
Hauch.V.365. jf. bet. l.i: Isen var her sær-
lig ond at gaa paa; (den) havde faaet Ka-
rakteren af en Flade med Tusinder af
Søm. KnudRasm.G.369. jf. Ond(e) aften
som stednavn (om vanskeligt passable ste-

der; se DF.IIL34ff.l51/f.) samt forsk, (nu
næppe br.J talem. spec. m. henblik paa den
for sin ufarbarhed tidligere berygtede lande-
vej ml.Kbh. og Køge (m. vadestedet „Ond(e)
aften" paa Ølsemagle lyng; jf. ogs. I. Køge
slutn.): At lede efter ond Vej i Aved-
øre Stræde (o: at lede efter Vand i

Stranden). Mau. II. 525 (efter Moth.L73).
Maatte det behage Min Herre . . at vilde
betage mig dette Tvivlsmaal (m. h. t. en
latinsk sprogform)^ haaber jeg, at mine
egne Øg slæber mig nok igjennem On-

de Aften til Kjø benhavn (o: at jeg selv

skal overvinde vanskelighederne) med Re-
sten. Høysg. (Bertels.Høysgaard. (1926). 99).

II
om vejrforhold: barsk; raa; usund.

Jeg har . . forværret min Tilstand (ved)
at spasere for længe i min Hauge, i

den onde Blæst. KMRahb.42. naar Hun-
den æder Græs eller Ræven gjøer stærkt
. . da er det en Forbetydning paa ondt

ioYeirligt. Bagger.BrL.75. piskende Regn-
skyl i det usædvanlig onde Efteraar.
Schand.IF.228. *Den vildeste Vinter, den
ondeste Storm. Aakj.RS.18. ondt vejr,
se Vejr (jf. Ondtvejr^. I| om tidsrum, der
bringer, er præget af modgang, sygdom, sorg

olgn. Jakob sagde til Pharao . . faa og
onde have mit Livs Aars Dage været.
lMos.47.9. de Retsindige . . skulle ikke
beskæmmes i den onde Tid (1931: i onde

20 Tider). Ps. 37. 19. *Kong Volmer styred
Landet i fem og tredive Aar,

|
I onde

med gode Bage.Hauch.SD.l1.302. Det teg-
nede igen til at blive en ond Dag, Tun-

fen var belagt, det stakkels Hoved vær-
ede.Leop.LR.3. se videre u. Bag 2.5. talem.:

(saa) lang som et ondt aar, (jf. Aar
4.2, lang l.i; spøg., især nedsæt.) overmaade,
uendelig, overdrevent lang (ofte m. bibet. af
kedsommelighed olgn.). Moth.L38. saa reiste

30 han da, og tomt er her . . Den Dag han
og Tante reiste var især saa lang som et

ondt Aar. UngdGl.IV.372. Edvard Storm
. . har skrevet et Digt saa langt som et

ondt Aar om 3utulsbierget.VilhAnd.N.40.
(metalmassen) kommer i Valseværket . .

bliver meget tynd men til Gengæld saa
lang som et ondt Aar. JVJens. Intr. 48.

(sj.:) (de) kommer . . paa Timen farende,
som en ond Tid, ud af deres Smut-

40 huller. Grundtv.Saxo.III.313. saa seiler jeg
op til Norge, og farer frem som en ond
Tid med Ild og med Sværd. sa.Snorre.II.

S^-
II (jf- ^^^' 1-1^ *^- nærmere bestemmelse

ved en inf., især i talem. og ordspr. (i forb.

det er ondt at osv.). *Gjenfærd
|
Reise sig

af Graven,
|
Rædsomt at see til . . |

Her
er ondt at færdes |

Efter Solens Nedgang.
Hrz.D.IV.194. *Det er ondt at sulte, naar
man skal slide. Drachm.D.37. det er ondt

50 at være drengs dreng (osv.), se Dreng 8.i

slutn. det er ondt at være bunden mel-
lem to grimeskafter, se Grimeskaft, det
er ondt at sidde for hovport, se Hovport.

jf. bet.4c.\: det er ondt at høre lus hoste,
se Lus 1.2. 4.3) svarende til bet. 4.2, intk.

ondt ell. (1. br. i alm. rigsspr.) det onde,
brugt som subst.: fortræd; skade; især
m. h. t. en person: ha ar de skæbnetil-
skikkelser; modgang; ulykke, (især i

tQ forb. som gøre, volde (en) ondt, døje
(se H. døje \), lide ondt olgn., i talespr.

især (m. overgang til bet. b.i) ønske ondt
over en olgn.). der jeg forventede Godt
(1931: Lykke;, da kom det Onde (1931:
Vlykke). Job.30.26. Dig skal intet Ondt
vederfares. P8.91.10. Jeg er vant til Ondt.
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Holb.Pliit.V.6. slaar dog icke Haanden af

mig, ellers giør jeg ont ved mig selv.

JRFaulli.Kande8tC2^. Sigfred, hvis Folk
fik (o: døjede) ondt i Slaget, maatte bede
om Fred. Grundtv. Saxo. 1.59. Man gaaer
først saa gruelig meget Ondt igjennem
. . og saa bliver man herømt. HCAnd.XI.
32. *Du kommer — saa er Alting godt

j

og alt det Onde glemt. Ploug.1.197. *En
Sømand han maa lide langt mere Ondt
end Goåt.AReclie.P.25. *to, som elsker
hinanden, | kan volde hinanden mer'
ondt

I
end alle de argeste Fjender,

|
som

hævner sig Jorden rundt. Stuck.lI.146. Jeg
laa og ønskede ondt over F&åer. AndNx.
DB.70. jf. bet. 3.1: Det giør .. ikke ondt
(o: skader ikke), om man kommer Citron,
Østers og Kastanier derudi (o: i kalkun-
ragout). OeconH.(1784).I.236. ordspr. (nu
ikke i rigsspr.): hvo intet ondt vil (ell.

kanj lide ell. døje, vil (ellksm) intet
godt bie (f bide. Moth.LUS. VSO.III.
L128) ell. opleve olgn. Krist.Ordspr.23é.
Feilb.

II
kaste, lægge ell. (nu næsten

kun; jf. bet. 5.i) sætte ondt for ell. (dial.)

efter (HuldaLutk.L.II.lOl. Feilb.) en,
dels (nu sj.): lægge trolddomsmidler, noget
uheldbringende paa ens vej; forgøre; for-
hekse. Moth.K62. VSO.II1.K58.L21. jf.:
kaste Ondt paa En o: forgiøre, forhexe.
smst.KeO. dels (i forb. w. lægge (VSO.III.
L21) ell. nu vist kun sættej, m. overgang
til bet.6.s: fremsætte nedsættende, skadelige
ytringer om en (hos nogen, især en person,

af hvilken vedk. er afhængig); ogs.: bagtale;
bagvaske. Fiølner, der hadede sin Halv-
broder, satte Ondt for ham hos Kongen.
Molb.DH.I.308. Havde Nogen sat Ondt
for ham eller sagt, at han holdt meer af
Frøken Mine, end han havde Lov til .

.

saa var det en skammelig Usandhed. Ing.
LB.1.146. jeg satte Ondt for ham. — Ak,
hvilket Ordl Intet andet Sprog har . .

noget Ord, som svarer til dette saa be-
tegnende Udtryk. Sætte Ondt I Det er
som at opstille en Snare . . Det forholder
sig til Løgn og Bagtalelse, som Gift til

Dolk og Kugle . . Den, som sætter Ondt,
staaer bag en dæmonisk Skandse, thi han
anfører virkelige Facta, men fremstilte i

et fiendtligt hys. Gylb.(1849).VI.138. Leop.
GH.177.

II ^Almue-Talemaader.«F5fO.;
nusj.:) der er ondt i gryden, {jf.: der
var ikke godt i gryden o: i vente (Feilb.
IV.187) samt forestillingen om, at naar det
synger i en kogende gryde, varsles der lig

(Feilb.); sml. dog ogs. 2Kg.4.41) en ulykke
er i vente. Moth.028. VSO. jf. Mau.7176.
i sa. bet.: der er ondt paa rokken.
VSO.jf. Moth.028. H være af det onde,
se bet. 6.1. (ikke) regne (olgn.) en noget
til onde, se bet. 6.3. 4.4) (jf. bet. 4:.s) i sær-
lige forb. som udtryk for ulystfølelse,
fremkaldt af et ydre forhold, især
medfølelse m. en andens forhold. \\ have
ondt af ell. (ikke i rigsspr.) med (Thu-

ond

borg.A.9), (især dagl.) føle uvilje, misfor-
nøjelse, især misundelse, forargelse olgn. ved;
ikke kunne lide. Grundtv.Krøn.r. Du kan
nok trænge til Lidt at varmes ved, og
dog har man ondt af den Draabe, Du
fsiSier.HCAnd.VI.217. Jeg ved godt. Po-
litiet har ondt af A., men han er som
sagt uskyldig. 0Rung.P.151. talem.: hvad
man (ell. øiet) ikke ser, har man (eU.

10 hjertet; ikke ondt af. Mau.8437. jf.:
Bladene gik ud fra, at det, Publikum ikke
vidste, havde det heller ikke ondt af.

PoUU1929.19.sp.2. || have ondt af en
ell. (nu 1. br.) noget, have ondt af det
for en, (især talespr.) føle smerte ved en
andens (haarde, ulykkelige) forhold; især:

have medfølelse, medlidenhed, medynk med.
Dend stakkels Kaal (o: karl) har meere
ont af min Fortred, end jeg selv. Holb.

20 llJ.II.l. Han havde altid ondt af at tale

haardt til hende. Hrz.NG.4 9. i (vognen)
sad der en stor, gammel Frue, hun saae
paa den lille (fattige) Pige og havde Ondt
af hende. HCAnd.(1919).II.177. Ejortø.TS.
25. Feilb. Ijgøre en ondt, volde en bedrø-
velse, sorg, smerte ell. (nu især) medfølelse,

medlidenhed, medynk; vække ens deltagelse,

beklagelse; gøre en bedrøvet, ked af noget,

jf. Kondolation: Mooden siger, hun (o: en
30 enke) og skal ligge 6 Uger paa sin Seng,

og høre de Ord 6 gange 6 repeteres hver
Time: Hendes Sorg giør mig ont Msl-
d?Lmmel Holb.Bars.I.l. jf. Moth.027. især

(nu næsten kun) i forb. det gør (har gjort
osv.) mig ondt fat osv.), ogs. m. præp. for
m. angivelse af den person (ell. ting), som
sorgen, deltagelsen gælder, da gjorde det
dem saare ondt (1931: ærgrede de sig
højligen overj, at der var kommen et

40 Menneske til at søge Israels Børns Bed-
ste. Neh.2.10. Det giør mig meget ont for

(1871: Jeg er saare bedrøvet for; 1931:
Jeg sørger overj dig, min broder Jona-
than (der er dræbt).2Sam.l.26(Chr. VI). Jeg
condolerer . . min Herre, det giør mig
hiertelig ondt, at hans gode Faer kom
saa tilig i himmerig. Holb.llJ.II.1. Det
giør mig mest ont for den stakkels unge
Kone, at hun uskyldig skal blive forførdt.

50 sa.Bars.lV.9. *(de) gamle Volde .. skal
nu jevnes . . | det gjør mig ondt for det
Fugleliv,

I

som Buskene huse,
|
for de

grønne Skrænter, de prægtige Træer (osv.).

Kaalund.325. „Onkel er rigtig meget syg**

. . „Det gjør mig da forfærdelig ondt at

høre." JakKnu.A.38. 4.5) (jf. bet. 4.6^ som
udtr. for fysisk bestemt ulystfølelse
(smerte); især som subst. ondt i særlige

forb. H faa ell. især have ondt, i al

60 dlm.: føle smerte(r), pine; lide af smertende
sygdom, utilpashed. *Een sig foræder lidt,

og ondt i søvne h3X.PLolb.Skiemt.B8r. Ko-
nen havde ondt i to Dage, inden hun
fødte. F50. MO. Han havde Ondt paa
Vandet (o: var søsyg). 3/0. „Jeg har saa
ondt." — «Læg Dig, min Tøs! Jeg skal
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bringe Dig lidt god Portvin.** Schand.BS.
132. i rigsspr. nu (jf. ndf. 1. 40 f.) næsten
kun med nærmere bestemmelse (lokalisering

af smerten) ved præp.-led som i brystet,
hovedet, maven, tænderne, for bry-
stet, hjertet (jf. (have) hjerteond (t);

olgn., især tidliaere ogs. i forb. m. præp. af
og angivelse af aarsagen olgn. Hånd har
ont at sten. Moth.027. 4. Skilling i Salve
til Ammen, som har ondt i sine Bryste.
Holb.Bars.f.T. at have ondt for Brystet,
nemlig af Lungesoot, Hoste. Høysg.S.136.
Jeg blev . . ør i Hovedet, fik ondt i Ma-
ven, i Benene, i Fingrene. Bagges.L.I.330.
*Jeg har saa ondt i den Taa. FolkeisSangB.
188. Han lo til han fik ondt i Siderne.
IJohans.J.113. se videre u. I. Hals 3.1,

I. Hjerte l.i, Hoved 2.4, Liv 13.i, Lænd 1,

I. Mave 2.4, Tand of,. jf.: (en kone) sag-
des . . at være krøbet tre Gange gennem
en „Følham** for ikke „at faa ondt for
sine Børn" (d: smertefuld, farlig fødsel).

FrGh-undtv.LKlSl.
\\ (jf. (faa) kvalme-

ond(t)j abs.: faa ondt, faa et (lettere) til-

fælde af afmagt, følelse af kraftløshed, svim-
melhed, kvalme (med (tilbøjelighed til) op-
kastning). Holb.Paars.l6(se u. brække 4.ij.

Geske faar ont, tar et Hoved -Vands-Eeg
og lugter til. sa.Kandst.IV.9. *Jeg . . af
Hæder blir lidt ør . .

|
Faaer ondt for Al-

vor, tumler om, hesYimer. Bagges.Ep.76.

de gode Damer (om bord), som før havde
været saa kjephøie . . de fik Allesammen
ondt, og maatte ned i Kahytten. Eeib.Poet.
VII.350. Frygten kom som en kold, klam
Haand og lagde sig i hendes Hjertekule,
saa hun var lige ved at faae Ondt. HCAnd.
VII. 51. Panum.58.

\\
gøre ondt, (jf.

gøre 11.4^ fremkalde følelse af smerte; især
(talespr.) i udtr. det gør ondt (i min
(ene) arm osv.), det smerter; jeg (osv.) føler
smerte, jeg vil forsøge at knibe mig i

Armen, giør det da icke ondt, saa drøm-
mer jeg, giør det ondt, saa drømmer jeg
icke. Holb.Jep.II.l. Grundtv.Snorre.111.268
(se av 1^. Konen (greb) sin Kjep og be-
gyndte (at prygle) Drengen. Han skreg
naturligviis; ikke fordi det gjorde saa
ondt, men han vidste jo, at det hørte sig
til. AntNiels.FLJ.8. *Hvert et jammerligt

|

Sekund
|
gør som hede

|
Helved ondt.

Stuck.S.80. det gjorde forbasket ondt.
DJacobson.(Tilsk.l920.11.108). 4.6) (jf. bet.

4.5j i udtr. for sygdom, syg legemsdel
olgn.

Il (uden for enkelte forb. nu kun dial.)

om del af organismen : angreben af sygdom
(betændelse olgn.); syg; da årlig. Om en
Hest haver en ond Uol.HesteL.(1703).
B2v. Han skælvede for Emnet og pillede
ved det, som man gør ved en ond Tand,
uagtet man ved, det vil volde Pine.^nd
Nx.S.32. Esp.246. Feilb. spec. (jf. bet. 6.i)

:

ondt blod. ieg havde (i min studietid)
samlet mig . . meget ondt Bloed og deraf
kommende Fnat over mit heele Legeme.
Æreboe.79. de onde væd sk er, se Væd-

ske.
II

(især CP ell. dial.) om sygdom, saar
olgn.: alvorlig; slem; ondartet; farlig.
*Jeg har otte Ulivssaar,

|
de er baade

dybe og onde. DFU.nr.2.17. alle de Ægyp-
tiske onde syger (1871: slemme Syg-
domme; 1931: onde Farsoter). 5Mos.7.15
(Chr.VI). Herren skal slaae dig med
onde Bylder paa Knæene og paa Laa-
rene.5Mos.28. 35. onde Febre. Tode.ST.I.

10 151. den onde, den slemme Ting, kaldes
enhver feberagtig Sygdom.Junge.409. hun
lo med to korte Kluk, der lignede en ond
Hoste. Bang.R.6. Feilb. jf.: *to, som elsker
hinanden,

|
kan læge de ondeste Saar

|

blot ved at se paa hinanden | og glatte

hinandens Hsia.r.Stuck.S.55. hille den
onde syge, se hille 2.2. med ondt
skal ondt fordrives, se fordrive 2.3.

5) (mods. god Q) som etisk (moralsk)
20 bestemmelse, udtr. for sindstilstand, følelse,

karakter: som ikke er i besiddelse af,
viser ell. vidner om godhed, retskaf-
fenhed, menneskekærlighed, venlig-
hed olgn. 5.1) som ikke svarer til (staar
paa høide med) et vist etisk (ofte reli-

giøst) ideal; spec. (især relig.; jf. bet. b.2):

som er (næsten) blottet for gode, ædle,
etiske egenskaber; som er det modsatte
af god (er tilbøjelig til at volde andre fortræd,

30 ulykke olgn.); som ikke er bestemt ell.

præget af et etisk, religiøst, kriste-
ligt ideal; (relig.:) ikke troende; van-
tro; ugudelig, (uden for relig. spr. næsten
kun m. overgang til bet.b.s). \\ om mennesker.
Overskielder mindre Mand . . eller og ond
Qvinde, nogen med ærrørige Ord. DL.6—
21—5. (jf.Nørreg.Privatr.IV.193). (gud)
lader sin Soel opgaae over Onde og Gode,
og lader regne over Retfærdige og Uret-

4p færdige. Matth.5.45. *Onde vi vare, og døde
som Steene. Brors.108. Mennesket er godt;
men Menneskene er onde. Bahb.Fort.II. 9.
*Man troer, at du er ond, at du kan hade,

|

At du er nidsk, og utaknemmelig! -Ba^^es.

Gieng.172. (da) denne onde Qvinde skulde
til at dø, kunde hun ikke blive af med Livet
og piintes forfærdeligen. Thiele.I.303. han
er det ondeste menneske, jeg har kendt.
Feilb.

II
om sindstilstand, handlinger olgn. de

50 omvendte sig ikke fra deres onde Gier-
n\nger.Neh.9.35. indvortes af Menneskenes
Hierte udgaae onde Tanker, Hoer, Skiør-
levnet, lAord. Marc. 7. 21. Jeg skal, min
Troe, icke gaa til Sengs i Aften, førend
jeg faar fat paa ham. Det er icke saa
meget for Pengenes Skyld, som for det
onde Exempel, andre kand tage deraf, at

løbe af Spill uden at betale. Holb.Jean.V.3.
*føler du i Hiertets Rod | De onde Lysters

60 Pile. Brors.135. En Handling maae være
saa moralsk ond, som den vil; den maae
være en Følge af nok saa moralsk onde
Maximer: skader den ikke (samfundet),

saa har Øvrigheden intet med den at be-
stille. Birckner.Tr.72. Om en ond eller for-

dærvet Natur kan der kun være Tale, naar

XV. Rentrykt i«/;, 1931 44
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man tænker paa Følgerne af en Viljesakt

indenfor vort bevidste Liv; men en med-
født ond Natur er en contradictio in ad-

]ecto. Krarup.L.283. Du finder den onde-
ste Fornøjelse i at bedrage os hele Livet
igennem. SvLa.M.89. onderaad,8e Raad.
ond sara vittighed, se Samvittighed. s;3ec".

(jur., foræld.): ondt levned, umoralsk,

usædelig levevis; løsagtig omgang (uden for
ægteskab). DL.6—13—13. Ruffere og Ruf-
fersker, som forføre nogen Mands Hustrue,
eller Døttre til Løsagtighed og et ont Lev-
net, bør at strygis til Kagen, smst.d—22—1.
Moth.L136. Nørreg.PrivatrJV.395. || ondt
ell. det onde (jf.het.h.i), hrugt som subst,

om handling, følelse olgn. frie os fra det
Ondel Matth.6.13. det Gode, som jeg vil,

det giør jeg ikke; men det Onde, som jeg
ikke vil, det giør jeg. Rom.7.19. Ej I cor-

rasi Antonius, jeg veed, du har jo intet

ondt giort. Holb.Kandst.I.l. *Godt og ondt
og Lys og Mørke, |

Sandt og Løgn og
Liv og Død

I
I hvert Hjærte prøve Styr-

ke. Qrundtv.SS.III.136. *ei var mig Ondt
is\nåe.Boye.PS.IY.132. det Ondes Vio-
h\em.Høffd.DF.14. m. overgang til bet.b.i:

Knud Lavards Fiender . . forsømte ikke
at sætte ondt i den svage . . mistænkelige
Konge. Molb.VH.II.lSS. Det blev strax
udtydet til det Onde. I lægge ogsaa Al-
ting ud til det Onde. VSO. jeg skal saa-

mænd ikke sige hende noget Ondt paa,
for hun er en meget honnet Kone. Bøgh.
III. 78. Der var intet ondt i Verlaine;
han var blot ganske vilieslaji. NMøll.VLitt.
III. 735. jf.Mau.II.104. verden ligger
idetonde, {jf. ty. im argen liegen; bibl)

er omsluttet af synd, slethed, er i en synde-

fuld, slet tilstand. Vi vide, at vi ere af

Gud, og den ganske Verden ligger i det
Onde. lJoh.5.19. VVed.RF.97. \\ talem., ord-

spr. der er ikke noget ondt i, spec.

(talespr.) m. svækket bet, om handling, ad-

færd, som man ikke har grund til at dadle,

finde forkastelig, upassende olgn. De synes
dog vel aldrig, at der var noget Ondt i

deres Datters smule Udflugt med mig?
Blich.(1920).IX.171. Feilb. jf. Onde 1: der
er virkelig ikke det mindste Onde i at

ryge Tohak. Schand.TF.11.61. finde no-
get ondt i, se IV. finde 5.2 slutn. det
gode siger man, og gør ej; det onde
gør man, og siger ej, se gøre 9.8. kund-
skabens træ paa godt og ondt, se

Kundskab 1. dovenskab ell. ledig-
gang ell. gerrighed er en rod til alt
ondt, se Dovenskab osv. 5.2) efter kirkelig

forestilling: som er fjendtlig sindet over
for menneskene, er guds og det godes
fjende. \\ ond aand, den onde aand,
se Aand 5.2. || den onde, djævelen (1);
satan; fanden. Klinten er (i lignelsen) den
Ondes Børn. Matth.13.38. *du veed

|
Dig .

.

ikke sikker,
|
At du jo kand drages ned

| I

den Ondes StTikker.Brors.213. *Lyvetungen
er den ondes Bjælde. Grundtv.PS.II.462.

netop som de havde fattet deres bedste
Forsætter . . foer den Onde skinbarlig i

dem. Rowel.Br.379.nagNyh.'Vil934.10.8p..3.

II
talem. være af den onde, (jf. bet.6.i;

relig.) være pjræget af, stamme fra, tilhøre

djævelen; være (helt igennem) ond (i sind
og gerning), hver den, som ikke giør Ret-
færdighed, er ikke af Gud . . Cain var af

den Onde, og myrdede sin Broder, iJo/i.

10 3.12. Grundtv.SS.II.27. Alt, hvad der ikke
gjør os bedre eller lykkeligere, er af den
*nde. Ing. VS.III.118. J/". Djævel 1, Fan-

den l.s: Du skulde ikke male den Onde
paa Y æggen. NSvend8.H.81. den onde
er god at komme i med, men ikke at

komme af med, se IL komme 38.i. || uden
for relig. spr. især (vulg., dial., spøg.) i eder,

forbandelser (af lign. art som u. Djævel 5.i

slutn.. Fanden 1.5; jf. ogs. II. knage 3, II.

20 lyne 2.3 ofl.). hvis I ikke gi'er Vorherre
en Velsignelse for det Stykke Sæd, saa
skal den Onde regere i Jert Itiw. Schand.
F.269. Jeg vil have Mad. Jeg vil den
Onde lyne mig have Mad. Berg8trøm.M.41.
Man sku', den Onde raspeme', tro. Du var
et Barn. LeckFischer.K.108. SjællBond.157.
CReimer.NB.649. jf.: Jeg svoer (o: af-
lagde ed) ved Gud og ved den Onde, at

jeg vilde følge ham. Dodt.R.232. ellipt.:

30 Hvor Satan er vi henne? — Nu har jeg
den Une — Hva' er denne her a? ELars.
HPE.152. Den Satans Kælling. Den unde
i 'et.ErlKrist.K.52. Saa var det den unde
dumt at ofre Penge paa de Processer. sws<.

103. spec. (jf. fandeme^; *Alle de sure og
klæbrige Sind . . |

vi skal den onde me'
|

sæbe dem indl Bergstedt.FG.8. ErlKrist.

S.79. 5.3) (jf. bet. 5.4 samt edder-, indond

;

sml. ogs. madond j om levende væsen, især
toperson, i dets forhold til andre : som nærer

ell. viser uvenlige, fjendtlige følelser
(imod en); uvenlig ell. fjendtlig (sin-
det); hensynsløs; ogs. (nu især dial. ell.

(i særlige udtr.) dagl.) m. h. t. øjeblikkelig fø-
lelse: som føler ell. viser vrede (paa en vold-

som, hensynsløs maade) ; (meget) vred; især
dagl.: vredladen; gnaven. omsaadanLov
blev giort, der skulde icke findes en ond
Kone i Hamborg, men enhver skulde be-

50 flitte sig paa at gaa sin Mand under Øyen.
IIolb.Kandst.II.3. „Saa sig mig da . . hvad
Folk siger om mig." . . „Ney! Herre, I

blev nok meget vred og ond derover."
KomGrønneg.1.101. *Nu er jeg ond og vred.
Winth.X.295. Schand.BS.283. hun blev
ond og ondere, jo stærkere hun saa ham
sørge. CEw.GS.57. AndNx.DM.159. Feilb.

OrdbS.(sjæll.). \\ om dyr: tilbøjelig til at gøre

fortræd; ondskabsfuld; bidsk olgn. en
60 gammel Vædder, der var saa ond, at den

engang stødte en lille Tøs ihjel.AarbFrborg.
1918.50. de onde Bæster (o: to heste). Søi-

berg.IIK.151. \\ i særlige forb. ond i kødet,
lunet, sulet, se Kød (4.5), Lune (III.l),

Sul. i forstærkende sammenlignings-udtr.:
ond som edder og forgift (Moth.027.
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Krist.0rd8pr.234. Feilb.l som peber (se

Peberj olgn. være ond imod ell. (sjæld-

nere) ved (Bøt/8g.S.157), optræde hjerteløst,

uvenligt over for; behandle strengt, haardt,

ubarmhjertigt, en Kone (vilde ønske) at

blive skildt ved en Mand, som . . var ond
imod hende. Holb.Kandst.il. 3. Der gives
Mennesker, som ere gode mod Dyret, og
onde mod Mennesket.LSmith.DN.401. bli-

ve, være (olgn.) ond paa (en) ell. (iD,

1. br.) m. hensobj.: være en ond (SvLa.
AB.64), især m.h.t. øjeblikkelig følelse: blive,

være vred, forbitret paa; ogs.: nære og vise

misfornøjelse med, misundelse over for en.

H.øysg.S'.158. Cornelis blev saa urimelig
ond paa den sølle Pige (at han myrdede
hende). Blich. (1930). XXIX. 182. Du har
immerhen været ond paa mig, fordi jeg
var gift og ha'de Hjem og Familie, mens
Du . . gik rundt . . som Pebersvend. TTietJ.

E0.19. led blev man ved det hele, og
ond paa sig selv og smdre. AndNx.DM.V.
44. han havde gaaet og set sig ond paa
hende hele Dagen. BerlTid.^^/6l924.Sønd.9.

sp.l. 5.4) om en til bet. 5.3 svarende sinds-

tilstand, handling olgn. Joseph sagde til

(sine brødre:) I tænkte Ondt imod mig;
Gud tænkte at vende det til det Gode.
lMos.50.20. (du) beskylder (ham) for man-
ge Feil, og vil sætte mig onde Tanker i

'ovedet om ham. Biehl. (Skuesp.VI. 361).

*Ham fulgte fiorten hundrede Mand
|

Som alle havde ondt i Sinde. Storm.SD.
143. der er ikke en ond Draabe Blod i

ham. Ing.EF. VII.106(jf. Blodsdraabej. de
hadelige, onde Følelser forsvandt. Gylb.

(1849).1.39. naar L. kaldte hende en So
i sine onde Øjeblikke, saa var det det
Skjændigste, noget Menneske kunde sige.

Schand.SB.71. Jeg skal hævne mig, jeg
skal udfinde den ondeste Pinsel. iV«ns.M. 75.

II
se ondt til, se ell. tænke paa med vrede,

misfornøjelse olgn. man saa mere og mere
ondt til hans Verdslighed og fandt Midler
til at gøre ham det saa surt. JFJens.^nZ.
De andre gik og saa ondt til ham, mens
de læssede Silden af; de kunde godt pryg-
let ham for hans svinagtige Held. AndNx.
PE.I.191. jf. bet. 4.3: sætte ondt blod
(se Blod 2.8 slutn.) ell. sætte ondt, frem-
kalde en følelse af fjendtlighed, uvenlighed,

misfornøjelse, et fjendtligt, uvenligt forhold
(ml. mennesker). Han maatte tale med hen-
de, og hun vilde straks indse, hvilken lyk-
kelig Tilværelse de gik ind til . . Det var
Tavsheden der havde sat ondt.AndNx.PE.
III.290. især i forb. sætte ondt imellem
(to personer), (i alm.: ved afslørende, ned-
sættende, usandfærdige ytringer) fremkalde
et fjendtligt, uvenligt forhold (ml. to perso-

ner). Jeg sætter aldrig ont imellem Folk,
Madame, og taler fra een til anden. Bolb.
Bars.II.4. man har sat ondt mellem os.

Et Hofl Undskyld Mademoiselle — men
det er Intrigernes . . Hjem. Schand.IF.163.
JakKnu.CD.45. lønne godt med ondt,

se I. lønne l.i. ondt lune, se HI. Lune 1.

(have) en ond grund, mening, mis-
tanke, vilje, se Grund (II), Mening (1.8

og 4.1), Mistanke (1), Vilje, onde raad,
se Raad. ondt øj e (onde øjne), se Øje. I|

ved omdømme, omtale olgn. af uvenlig, ned-
sættende, ufordelagtig art. *Fri mig fra Kum-
mer, fra Tvist og Kiv,

|
Fra Klaffer og

ond Bagtale. SalmHj.52. 7. Det er en skik-
10 kelig Koene, som aldrig taler ont om no-

get Menniske. lfo/Z).-Bars.J7.5. især i forb.

som ondt ord ell. onde ord, om fjendt-

lig, uvenlig, vred ytring, med onde Ord
bagvasker (han) os. 3Joh.lO. jeg (faar)
hug og onde Ord for ingen Ting.Holb.
Vg8.1.2. jeg har aldrig skiftet et ondt
Ord med ham.Cit.l760.(JySaml.4R.III.99).
Hauch.VII.416. Onde Ord bære ond Frugt.
HCAnd.VIII.169.J)TengentikhYerkenHns

20 eller onde Ord. Schand.IF.313. der har al-

drig været et ondt ord (i)mellem os, se

III. mellem 5.7. jf.mene 2.i: ikke mene
noget ondt ell. (nu næppe br.) ikke mene
et ondt ord (Hrz.V.129) med hvad man
siger, ikke have nogen ond, uvenlig hensigt

med sin ytring, give ondt af sig, (tale-

spr.) fremkomme med vrede ell. gnavne yt-

ringer; bruge mund; (smaa)skænae. G. be-
søgte mig og gav ont af sig. Luxd.Dagb.

30 1.481. de gave allesammen ondt af sig

paa Bonden, for det han var kommen til

Hove med saadanne B.a\\\keT.Blich.(1920).

XXVI.5. Bredahl.III.46. Den gamle Pige
tussede om paa sine Kludetøfler og gav
ondt af sig, saadan som hun plejede, saa-

snart alt ikke gik efter hendes eget, tykke
Hoved. Pont.KG.53. jf.: Fra Haasenheide
hørte jeg et Maskingevær give ondt af

sig.PoWl^l920.1.sp.6. ond eftertale,
40 ondt navn, raab, rygte, ond(e) tun-
ge (r) olgn., se Eftertale (I.2), Navn (3.i) osv.

6) (svarende til god llj (det) onde brugt

substantivisk i særlige forb. m. præp. 6.1)

af det onde, (til bet. 4.3^ i forb. være af
det onde, (jf.væie af den onde u. bet. 6.2)

være skadeligt, uheldigt, forkasteligt; gøre for-

træd. Eders Tale skal være ja, ja, nei,

nei; men hvad der er over dette, er af

det Onde (Chr.VI: af den onde). Matth.5.
50 37. alle de foreslaaede Forandringer i

Skattevæsenet var af det Onde. Brandes.
IX.470. et forbenet dogme om, at eks-

amen af enhver art er af det onde. i2øn-

ning.G.IV2.178. 6.2) med det onde ell. f
med onde (Moth.M95. Holb.Intr.I.460. Slan-
ge.ChrIV.1035. Garboe.LH.43), til bet. 5.4,

i udtr. for maade, hvorpaa man behandler
en, optræder over for ham for at faa ham
til (at gøre) noget olgn.: med haarde, strenge,

60 uvenlige midler, trusler, straf olgn.; ved ell.

som følge af tvang (mods. med (det) gode,
se god ll.s). (man) søgte med onde, saa-

vel som med gode, at bringe disse haard-
nakkede Paver til at resignere. Holb.Kh.
849. da var det, at salig Grev P. med
Gode og Onde fik dem til at vende om

44"
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igien. Gram.Breve.50. Det staaer til Dem
at stille os tilfreds enten med det Onde
eller Goåe.Loclde.(Skuesp.IV.320). man
tage mig med det Onde eller med det
Gode, alt eftersom det findes tjenligt.

Kier1c.V.59. Hostr.E.IV.S. se videre u. god
11.8. 6.3) til onde. jf. bet. 5.4: Et menni-
skes hierte forandrer hans ansigt, enten
det er til gode eller onde (1871 : til Ven-
lighed e]leT\Jven\igheå).Sir.l3.31(Chr.VI). lo

II
næsten kun (til bet. 4.3; nu næppe br.) i

udtr. for (ikke) at opfatte noget som ufor-

delagtigt for vedk. (især: den talende), (ikke)

at lægge en noget til last, tage ham det ilde

op, bebrejde ham det olgn. (især i nægtende
forb., m. lign. bet. som holde en noget til

gode, se god sp. 1181^^^-). i vilde ikke
holde mig det til onde. Moth.028. I (maa)
icke tæncke mig det til Onde, at jeg er

lyckeligere end l.KomGrønneg.IV.389. Det 20

blev regnet, lagt mig til Onde, at jeg, o. s.v.

VSO. MO. især (som høflig undskyldning
olgn.) i forb. ikke regne en noget til

onde. hånd kand . . ikke regne mig det
til onde, om jeg kiøbslager med hvem
jeg løster. Holb. Pants. II.5. Overs. afJSolb
Levned.242. *Jeg haaber. Eders Højærvær-
dighed

I
Vil ikke regne Hertugen til On-

de,
I
Hvad han i bedste Hensigt gjør, og

siger. Blich.(1920).VI.175. Regn mig ikke 30

min Kjærlighed tilondel PalM.IL.IL540.
ond-, i ssgr. ['on-] (jf. ondt-^ af ond,

især i bet. 6. -arte, v. {dannet a/" -artet

efter arte 3: sj.) refl. ondarte sig, om
sygdom: udvikle sig til noget ondartet; blive

ondartet; forværres. Samtidig med, at Ner-
vøsiteten tog til, begyndte en Galdestens-
lidelse at ondarte sig.VortMaanedsblad.yi
1920.38. -artet, adj. (f -artig), (jf. arte 5
samt godartetj. 1) [4] (nu især fagl.) af 40

(særlig) daarlig beskafenhed; slem; skadelig.

Særligt ondartet bliver den allegoriske
Fortolkning, naar den træder i Religio-
nens Tjeneste som Middel til at bortfor-
klare og omfortolke Forestillinger om
Guderne, der er blevet anstødelige. JjC
Eeib.(StSprO.Nr.l22.13). jf. ond 3.1 : Jeg
mindes ikke i Jylland at have faaet ond-
artet Vin. fi'cAaw (i. O. II. 98.

II O/- ond 4.6;

med.) om sygdom olgn.: af mere end alm. 50

alvorlig art; farlig; faretruende (malign).
ondartige Febrer med Udslag. S^mw^Ms
Magazin.(1763).33. Tode.X.95. ondartig
boldne Fingre. Gude.0.21. jf.: I Anfaldet
af de ondartige Febre forraade (besvimel-
serne) Ond artighed ens hele Styrke og
Kræfternes Forstyrrelse. Holck.KM.26. (i

saa tilfælde) er Skabet som oftest døde-
ligt og kaldes on.å2irtet. Abildg.&Yiborg.
F.106. Mæslingerne . . grasserede (og) 60

viste sig ondartede. Gylb.IX.226. svart er
dit Brud, ondartet (Ghr.VI: heel svagt;
1931: svart; dit SaarIJer.50.1^. Panum.
501. ondartet halssyge, klovesyge,
lungesyge, svulst olg7i., se Halssyge
osv. ]| (jf. ond 4.2; landbr.) om (særlig far-

ligt, skadeligt) ukrudt, ondartede Ukrudts-
frø. Landbo.11.305. 2) [5] (nu 1. br.) om mo-
ralsk beskaffenhed ell. sindstilstand; især
svarende til ond 5.i. Den indgroede Ond-
skab forhærder den ondartedes Hierte
ved Straffen selv. CPBothe.JN.288. Det
ondartede Barn . . kan et omhyggeligt
Tilsyn . . forbedre. Oehl.Tale.(1822).6. -ar-
tig: Mennisket er det elendigste, det ond-
artigste, det falskeste, det giftigste Dyr
under Soelen.Ew.(1914).IV.50. smst. V.240.

II (jf. ond 5.4^ ildesindet; ond(sindet). *Graa-
vejr i København I |

Gigt og ondartet
Stemning i al Evigheå\JVJen8.Di.59.
Onde, et. ['ona] flt. -r (jf.: pi. Onder

er . . brugt af endeel; men uden almin-
deligt Bifald; og mindst med den be-
stemte Artikel. MO.) ell. f d. s. (se bet. 1

slutn.). (ænyd. d. s. (fk. og intk.), glda.d.s.;

substantivering af ond (4); jf. II. Gode (3),

I. Ilde; især W ell. dial.) i) i al alm.: no-
get, som er ondt (4); ubehagelighed;
besvær; fortræd; ulykke. En Times
Onde bringer En til at glemme et yppigt
Levnet. Sir.11. 33. (vi) betragtede (sptl)

som et stort Onde, naar det tog Over-
haand i en Repuhliqu.e.Prahl.AH.1.117.
(der) er Andet at frygte, end blot Kriig
og de Tab og Onder, den kan føre over
Land og Folk. Mynst.Prædikener.(1851).13.
jeg anseer Næringssorger for et stort

Onde. Gylb.Novel.il. 200. Aarsagerne til

Udvandringen her fra Landet maa . . ikke
søges . . i politiske eller religiøse Tryk,
men derimod i Onder, der ere nøje for-

bundne méd den nuværende Samfunds-
orden.A'"a^iowa?øfeowjric?ssÅ;r.I.^ 79. Feilb. jf.:
*Hvor meget Onde (o: ondt) kunde du

{

.. ei rettet &n? Bagges.SV. 116. jf.bet.2:
det gælder om at finde, ramme ondets
rod olgn. Pol.^^1^1934. 2. sp.5. et nødven-
digt onde, se nødvendig 2.i. || i forb.

vælge et af to onder ff onåe. Moth.
030. KomGrønneg.II.167. Slange.ChrlV.
894. vAph.(1764). Luxd.FS.3) olgn., især

(jf. ond 4.2) i talem. af to onder væl-
ger man det mindste ell. (nu 1. br.)

det bedste (Moth. 030. Slange.ChrlV.
894) olgn. kt tvende Onde maa man ud-
velge det som er mindst Ondt. Holb.NF.
1.5. vAph.(1764). VSO. MO. Brandes.(Pol.
'"^/iil933.14.sp.3). Arlaud.77. jf.: af to onde
holdt jeg det for det verste at ligge i tre

Dage og skumples paa Tyber- Floden.
Overs. afHolbLevned. 93. Af to Onde (o:

naar galt skal være) maatte han heller

være Gallfrantz end StorelsLSse.Luxd.FS.3.

2) (jf- ond 4.6 samt I. Ilde) om (varig, al-

vorlig, smertefuld) sygdom, sygelig til-

stand, sygdomsfænomen, i inin venstre
Side (har) sat sig et onde, som ei lettelig

. . vil lade sig fordrive. Langebek.Breve.
400. Fornemme til sit Onde. Høysg.S.59.
Struensee selv siger, at han først efter-

haanden kom til at se Kongens Onde (o

:

Chr. Virs sindssyge) i dets fulde Udstræk-
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ning. BanmRigHisLV.SSO. Feilb. jf.bet.l:

Jeg kan skrive Dem en Recept paa bero-

liffende Midler, men hjælpe Dem kan jeg
ikke, da jeg ikke kender Ondets Rod,
KMich.Aiter det skilte—.(1918).50. \\ især i

88gr. som Hals-, Hjerteonde olgn. (s. cl.;

sml. ogs.MoTgeoonde). jf.: et haardnakket
Maveonde. EQad.S.14. Pont.LP.VIL9.
Onden, en. se Unden.
Ond-hed, en. (ænyd.d.s.; jf.: Ond-

skab; nu næppe br.) den egenskab at være
ond; ond beskaffenhed ell. natur. || til ond 4.2.

formedelst Veyens Ondhed (og) Hestenes
Slethed. Æreboe.114. \\ til ond 5. Aarsagen
til denne Tsarens ildsindighed og ond-
hed, blev mig siden fortalt. JJuel. 142.
Holb.NF.LlO. Samvittigheden . . forestiller

jeg mig . . som Forstandens Dom om vore
Gierningers Godhed eller Ondhed. Eilsch.

Anv.30. VSO. MO. („bruges sieldnere").

jf. : (de købmænd, der) havde drevet (han-
del paa) China, alt i Godhed, have nu
søgt at tiltvinge sig den med Ondhed
(o: med magt, med det onde). Blich.(1930).
XXVL218. -hjertet, adj. [6] (jf. god-
hjertet; sj.) som har et ondt hjerte; ilde-

sindet; ond(sindet). Moth.030. VSO. MO.
jf. Ondhjertethed. Saaby.'' -lunet,
adj. [3.2, 6.4] (jf. lunet 1 ; sj.) som (ofte) er

i ondt lune. Man giør Forskiel paa lune-
fuld, ondlunet og lunet; den første sætter
sig vilkaarlig i en god Lune, den anden
har ond Lune, den tredie gaaer uvilkaar-
lig snart over til den snart til den. Gy-
næol.X.ll. -side, en. (jf. Dovenside, Lad-
side 2; dial.) som nedsæt, betegnelse (skælds-

ord) for ond person ell. ondt dyr. Nysted.
Bhetor.33. Feilb. -sind, et. [6] (jf. Gal-,

Godsind; 1. br.) ondt sind ell. sindelag ; ond-
skab; ondsindethed. Samfundet."^^1^00.3.
sp.5. Gravl.I gl.EssingeBy.(1905).69. Gertz.

(Wilst.Od.(1909).n.v.72). kun aabenbart
Ondsind vil forsøge at lægge nogen som
helst Mening i, hvad han sagde. PoZ.^Vu
1928.4.sp.4. -sindet, adj. [6.i, 4] (sj. ondt-.

Pflug.DP.21). {ænyd. d. s. (PClaussøn.Nor-

rigesBescri/fuelse.(1632).134); jf. sv. ondsint
samt ondvillig og gal-, god-, ildesindet)
som har ell. vidner om et ondt sind; ond-
skabsfuld; ildesindet. Moth.030. vAph.(1759).
ingen kunde komme til rette med (den
ældste af døtrene) , og der var aldrig
Fred i Huset . . Stiv og stridig, arrig
og ondsindet det var hun. SvGrundtv.
FÆ.IL178. jeg har været Vidne til den
ondsindede Forfølgelse, De . . har været
Genstand for. Pont.LR. 100. hun mødte
hans Blik med et ondsindet Grin. Gyr
Lemche.FS.384. Esp. 246. Feilb. OrdbS.
(sjæll). om dyr: Den ene af Tyrene . . er
ondsindet. Fleuron.KO. 9. -sindet-lied,
en. (især CP ; jf. -sind^. han blev jo længere

I'o
mere pirrelig. Han dirrede af Ondsindet-

\eå.JVJen8.H.199. Taterblodet i hendes
Aarer røbede sig ved . . Ondsindethed
overfor Dyr. Aakj. VF.182. Rom.1.29(1 907).

Ondskab, en ell. (sj. i rigsspr.) et
(i bet. 1 : JHSmidth.Ords.102. OrdbS.(Sjæll,
Loll.-Falstcr). i bet. 2: AndNx.DB.42). ['on-

isga'6] flt. (i bet. 2.2) -er. {æda. ond-, und-
skap, oldn. våndskapr; jf. sv. ondska samt
Ondhed)

1) til ond 4. I.l) (dial.) til ond 4.2; koll,

om skadelige dyr (utøj, rotter og mus,
maar, ræv olgn.). JHSmidth.Ords.102. Ordb

ip S.(Sjæll.,Loll.-Fal8ter). jf. MDL.29. FDyr-
lund.Uds.52. 1.2) (nu især dial.) til ond 4.6:

sygdom; spec: betændelse, bortvend
fortørnelse fra dit hierte, og lad ondskab
(1871 : Lidelser; 1931 : Sygdom; fare fra dit

kiøå.Præd.ll.lO(Chr.VI). Onåsksih i Krop-
pen. JHSmidth.Ords.102. Esp.246. OrdbS.
(Fyn.,Loll.-Falster). jf. MDL.29. FDyr-
lund. tds.52.

2) til ond 5. 2.1) til ond 5.i ell. (uden for
20 bibl. spr. nu især) 6.8-4: ond beskaffen-

hed ell. natur; tilbøjelighed til (at
gøre) ondt, (volde) fortræd; ondsin-
dethed. Herren saae, at Menneskets Ond-
skab var stor paa Joråen. lMos.6.5. Giv
(de ugudelige) efter deres Gjerning og
efter deres Idrætters Ondskab (1931: onde
Gerninger). P8.28.4. moralisere, og væve
over Tidernes Ondskab. Holb.Jul.2se. *hvor
Ondskab gaaer i Svang

|
Dog steds i Ver-

30 den. Oehl.(1841).V.234. Ondskab . . tilkien-

degiver et Sindelag, der synes at finde
Behag i det Onde for dets egen Skyld;
Skadefryd, Nid, Hevngierrighed og Gru-
somhed ere Ondskabens Yttringer. PE
Mull.H65. Winth.HF.81. Den (o: en vase)
samlede hele mit Ondskab sig om. AndNx.
DB.42. livsens ondskab, se Liv 8.5. || i alm.
spr. nu især i forb. gøre noget af (bare)
ondskab, jeg veed ikke enten det er af

40 ondskab eller taablighed, hånd taler saa-

ledes. Holb.Bars.L.3. (et tyende kan afske-
diges) naar det af Ondskab beskadi-
ger Huusbondens Eiendom. Lov^^lhl854.

§41. HjælpeO. D&H. 2.2) (nu 1. br.) om
denne egenskabs udtryk i handling ell. ord.

\\ om ond ell. ondskabsfuld handling
(synd, udaad, misgerning olgn.). hvorledes
skal jeg gjøre denne store Ondskab (1931:
yL\sgerning).lMos.39.9. Innocentius 3 . .

50 bedrev de største Ondskaber og ugude-
ligheder for Penge. Borrebye.TF.196. der
har været mange, som har havt List nok
til at skjule en Deel Ondskaber, som de
virkelig har \iegVi2Let.Ew.(1914).IV.150.
Grundtv.SS.IIL525. || om ond(skabs-
fuld), drillende ytring; ondskabs-
fuldhed, (han) ledte mit Blik til hver
ny Skjønhed, der traadte ind i en Loge,
og sagde et Dusin Ondskaber over de

(^ Stygge. HCAnd. 1. 119. (han) var misfor-
nøjet med, at (damerne) ikke lo højt som
ellers ad hans Ondskaher. Schand.IF.168.
Ondskabs-, i ssgr. ['onsgabs-] især af

Ondskab 2.i (i alm. spr. nu kun -fuld(hed);/

saaledesbl.a.: Ondsk&hs- gerning (vAph.

(1764). VSO. MO.), -paafund (Ew.(1914).
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IV.164), -stifter (*0 Cupido Siæle-Rø-
ver,

I

Ondskabs -Stater I Holb.Metam. 65),

-synd (om forsætlig synd. VSO. MO.) ofl.

-fuld, adj. ond (5.3-4); skadefro; ogs.ftale-

spr.): drilagtig, „din Farbroder er Skyld
i alting." — „Ahl nei, min Farbroder er
ikke ondskabsfuld."/Sfcwes^.7X470. Jørgen,
(ondskabsfuld): „Frisk, lystig og glad,

Monsøer Merlin.*' smst.V. 68. Man benytter
Fordelen af at ansees for ondskabsfuld:
jeg kan være temmelig sikker paa, at jeg
ikKe bliver overhørt, naar vi er ude sam-
men. 7fierA;.FJ.<2 78. jeg har hørt Manges
ondskabsfulde Tale (Chr.Vl: manges for-

talelse; 1931: mange hviske). Jer.20. 10.
derefter blir Mikkelsen ondskabsfuld, og
det netop på værten . . Hvad kan Olsen?
Hvad har Olsen interesse for? Hvad gir
Mikkelsen for Olsen? Ingenting, sgu.
Hjortø.F.61. -fnid-hed, en. flt -er. det

at være ondskabsfuld; ogs. (jf. Ondskab 2.2

samt Behagelighed 2.2; talespr.) om ond-
skabsfuld, drillende ytring. HjælpeO. Hvor-
for nu Præsten skulde komme stikkende
med den Bemærkning? tænkte han. Han
følte det ikke som en personlig Ondskabs-
fuldhed af Fræsten.JakKnu.LU.86. han
(underholdt) Thinget med en Række . .

godt rammende Ondskabsfuldheder. X>a^
Nyh.ysl907.1.sp.2.
ondt-, i ssgr. (to ell.fagl.) af (intk. ell.

adv. af) ond; saaledes fx. mere tilfældige

ssgr. som (til ond 6.i,i): Sørens Øjne var
røde og 0Jiåttu.nik\ejide.Vejrup.KM.55.
at bringe alle mig ondtvillende Tun-
ger til Ta\is]ieå.HCAnd.XI.265. se ogs.

ondtsindet u. ondsindet, f -befindende,
et. til ond 4.6: d. s. s. Ildebefindende (1.2).

Enhver Afmagt efterlader sig et Ondtbe-
findende og SYSigheå.Holck.KM.27. -vejr,
et. (mods. Godtvejr; især .^) til ond 4.2:

ondt, daarligt vejr. *disse Smærterl —
|

nede fra Ryggen kommer de,
| kryber

over mit Hoved
|
som Ondtvejr over et

HvLS.Drachm.YS.??. I Ondtvær og Godt-
vær havde vi søgt mod Kirken Julemor-
gen. WoeZ.Mi<Lm£JZ!;ira.('i950j.7^.

II
især

t ssgr. som Ondtvejrs-gast (VictorÉansen.
Minder.(1927).62. D&H.), -manøvre (Bar-
denfl.Søm.II.l. Scheller.MarO.).
Ondnlation, en. [cnndula'Jo-'n; ogs.

on-] flt. -er, (fagl.) d. s. s. Ondulering; især
m. h. t. frisure. Glahder.Retskr.^(1925). en
holdbar Ondulation og en holdbar Per-
manent Krølning. FrederiksbergBladef/n
1933. 7. sp. 5. ondniere, v. .[(nndu'le-'ra;
ogs. on-] vbs.-ing (s. d.) ell. Ondulation (s.d.).

(fra fr. onduler, af onde, bølge, Za<. unda
Qf. Undine;; fagl) gøre bølget, bølge-
formet; bølge (IL.S).

|| (jf. II. bølge 3
slutn.) m. h. t. haarfrisure. FrisørKat.60.
(hun lod) Haaret bobbe og ondulere efter
alle Kunstens 'Reg\er.PoUhl928.3.sp.l.

\\^ m. h. t. en savklinge : gøre tandsiden svagt
bølget. OpfB.^III.31. Ondnlering, en.

flt. -er, (fagl.) vbs. til ondulere: bølgning;

ogs. om det derved fremkomne resultat.
\\

(jf. Naturbølgningj m. h. t. frisure. Det
bløde, fyldige Haar er (paa en statue) skilt

i Midten og med let Ondulering kæmmet
mod Tindingerne.FrPowZsen. Græsk-romersk
Kunsthistorie (1918).36. (frisuren) tydede
paa, at hun havde revet sig løs fra sin
Darpefrisørinde midt under en Ondulering.
Pol.^yil925.10.8p.3.

II
m. h. t. en sav-

10 klinge. OpfBJ'IV.662.
Ond-nrt, en. [4.2] ^ ond(e) urt(er)

(se ond 4.2;, JPPrahl.AC.49. JTusch.59.
292*. -Tillig, adj. {ænyd. d. s.; til ond
5; ikke i alm. spr.) ondsindet. Sokrates'
Ytringer . . udlagdes . . ondvilligt af hans
Fjender. Gertz. TreSkrifterafLukiano8.(overs.
1918).73. H (jf. ond 2 slutn. samt madond;
jy.) paaholden; kneben. Feilb. -ojet, adj.

[5.4] (jf. SV. ondogd; sj.) som ser ondt paa
20 en, har et ondt (vredt) udtryk i øjnene.

(N. N. er) kommen til at sidde paa en
Flig af Mettes Nederdel; Mette slider
ondøjet og rasende i Fligen. Aakj.YB.
194.
ong:efær, adv. se ungefær.
Onlk(el), en. se Onyks.
Onkel, en. ['oix'^(a)l] flt. onkler, (lige-

som ty. onkel fra fr. oncle, af lat. avun-
culus, dim. af avus, bedstefader; jf. 1. Om

^ samt Far-, Morbroder) 1) ens faders ell.

moders broder (far-, morbroder) ell. ens

tantes mand (ell. svoger); tidligere spec.

(mods.l. Om 1) om farbroder (JBaden.
FrO.);især i visse kredse ogs.om fjernere mand-
lig slægtningpaa ens fædrene ell. mødrene side,

navnlig ené faders ell. moders onkel (jf.
Grandonkel) ell. fætter (jf. Halvonkel);
til dels ogs. uden hensyn til slægtskab om en
(ældre) mandlig paarørende, ven, om-

^ gangsfælle (af ens forældre), husven olgn.

(jf. Legeonkel). Understaae Dig ikke, at

sætte en Fod i din Oneles Værelser. t7aco&i.

(Skuesp.IV.139). Hallager.BB.120. vor sø-

de Onkel Job (o: JPMynster). KMRahb.
(CLNMynst.M.134). „Hør, Onkell jeg kan
ikke læse saa meget om Dagen." — „Snak,
Dreng I" sagde Onkelen; „man kan alt,

hvad man vil.'' PMøll.1.296. Nei kjære
Tante (o: moster)l Du gjør vor lille Marie

50 (o: tantens datter) Uret . . O kjære Onkel
(o: tantens svoger)\ De skulde blot høre,
hvorledes hun allerede kan læse. Gylb.
(1849).VI.6. Erindringer fra min Onkels
Hus. Goldsehm.II.15. Hils den søde Tante
Drewsen. Oncle maae Du slaae med Sopha-
pølsen fra mig, han er og bliver et Skarn.
Cit.l831.(Reumert.C0.129). Mit Navn er
Delft. Jeg er Onkel her i Huset. Pont.

L

P.1I.85. (spøg.) m. h. t. dyr: de fuldt ud-
60 viklede Insekter flyver næste Foraar,
sammen med deres Onkler og Tanter.
NaturensV.1920.85. 2) (efter ty. onkel, fr.

(mon) oncle, eng. (my) uncle (ogs. fr. (ma)
tante) i lign. anv.(se KNyrop.OL.1.58) ; jf.
I. Om 3; forudsætningen for anv. er den vel-

stillede onkels rolle som hjælper i økonomiske
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vanskeligheder, jf. Arveonkel; jarg.) onkel
ell. tidligere (m. tilføjelse af navnet paa en

assistenshusforvalter fra første halvdel af 19.

aarh.) onkel Harboe (ChievitzJ.1.178.

ALArnesen.AdolfogHenriette.(udg.l891).40.

jf. Arlaud.421. Sal.^II.269), betegnelse for

'assistenshuset i Kbh.; laanekontoret.
*0g Damerne ere saa fine,

|
I Atlask og

Silke de gaaer; |
De maae have Creno-

llne —
I

Om Særken hos „Onkel" end
staaer. Rappee.fl857).122. *Off hans Frak-
ke, kan de fat'en, |

Hos „Onkel" har han
sat'en | Ved Gammelstrand, ak \silRant-

zau.D.Nr.85. Pol.^hl906.4. (hans) Sommer-
frakke fra hans Velmagtsdage stod jo hos
„Onkel" — paa Assistens altsaa. 5T.28/4

1922.7.sp.l.

Onsdag:, en. ['on'sda, ogs. 'o'ns-; sj.

- ,da(')q] onsdag. Moth.03. flt.-e. {glda. othens-,

onsdagh(Brøndum-Nielsen.G G.II.340), æda.
othæns dagh (AM.), oldn. 69insdagr, oeng.

wodnesdæg Cew^.wednesdayj, mnt.wodens-
dach, ^oZZ. woensdag, egl. „Odins dag''; gi.

germ. gengivelse af lat. dies Mercurii (jf.

fr. mercredij; sml. ty. mittwoch) ugens
fjerde (midterste) dag. herefter som
tilforn maa (hiskoppen) ordinere Præster
om Onsdagen. Beskr.''1x1741. vort lille slut-

tede Selskab (samledes) hver Onsdag Al-
ten.Blich.(192()).XII.35. Er En bleven syg
paa en Onsdag og paa den syvende Dag
derefter kommer til Rolighed og Søvn,
da bliver han karsk, om han ikke døer
syvende Dagen herefter. Thiele.III.93. paa
(næste) onsdag rejser vi

j
han besøgte os

forrige onsdag ell. onsdag i forrige uge
\

i onsdags (glda. d. s. (Brøndum -Nielsen.

GG.II.340); jf. i sp. 23^^«-) S&B. i ons-
dags aftes (osv.)

\ || i særlige forb., talem.

den gale onsdag, se H. gal 3. galt en-
der det, om Drengen kommer over dem
engang . . Hjernen paa ham bliver til

Grød, og saa slaar han løs uden at tænke
paa, at der kommer en Onsdag efter
en Tirsdag (o: uden at tænke paa føl-

gerne, uden at tænke sig om).Wied.S.153.
det kan blive godt igen fra ons-
dag til lørdag, (alm. anv. efter en an-
nonce fra et kbh. farveri, se Arlaud.243)
vanskeligheden kan endnu afhjælpes, skaden
endnu bødes; sagen kan endnu (haabes at

ville) gaa i orden. Blækspr.1914.29. D&H.
Onsdags-prædiken« en. (ænyd. d. s.)

prædiken om onsdagen, forrette en Ons-
dagsprædiken over Catechismus. JRes/cr.Vi

1741. spec. om fasteprædiken: Feilb.

Onyks, en. ['o-nygs] (f Onik(el). Moth.
031. t Onyke. se bet. 2). flt. (1. br.) -er (JBa-
den.FrO. Hinnerup.Juv.358. Holst.B.). (æda.
onix (Harp. Kr. 188); ligesom ty. onyx (f
onich, onichel) fra (mlat. onic(h)a, onicle-

us^ lat. onyx, gr. onyx, egl.: negl; navnet
skyldes farveligheden med (den lyse del af)
en negl) 1) (især CP ell.fagl.) halv ædel-
sten (agat), der bestaar af lag af af-
vekslende lys (hvid, graa) og mørk (sort),

undertiden kunstigt frembragt farve (stri-

bet kalcedon); onykssten. (visdom) kan
ikke opveies med Guld fra Ophir, ei hel-
ler med den dyrebare Onyx (1931: ko-
stelig Sjoham^ og Saphir. Jo6.^8.i 6. Sta-
tuer, Vaser, Antiquer af Bronze, Marmor,
Porphyr, Onyx. Klevenf.RJ.93. *han havde
tabt en kostbar Onyx

|
I Vandet. Oehl.F.

197. Dragsted.ÆdleStene.(1933).17.89. ogs.

10 om andre lign. stenarter, især om en ens-

farvet sort sten: Onyx eller sort Onyx.
VareL.^722. Mexikansk „Onyx" (d. s. s.

Onyksmarmor^. sm8<.670. 2) (hibl.) om et

røgelsestof (vistnok laaget ell. skallen af
forgællesneglen Strombus, som udsender vel-

lugt ved brænding). 2Mos.30.34(Chr.VI:
onyche; 1931: Onyksmuslingj. Onyks-
marmor, et. [1] (mineral.) meksikansk
mineral, bestaaende især af kalciumkarbonat

;

20 meksikansk onyks. OpfB.^IV.33. VareL.^
670. -musling:, en. (bibl.) se u. Onyks 2.

-sten, en. (jf. Onyks 1 ; tj} ell. fagl). du
skal tage to Onyxstene (1931: Sjoham-
stenj og grave paa dem Israels Børns
Navne. ^iTfos.58.9. Helt.Poet.l2. Dragsted.
ÆdleStene.(1933).89.
op, adv. [mb] Høysg.AG.98. (æda. op, up

(AM.185. Lund.Ordb.156), run. upp, oldn.

upp, eng. up, ty. auf (sml. ty. ob, se Opagt,
30 Opmandj, jf. .^^of. iup; besl. m. aaben, oven,

over; sml. I-lt. oppe, I. Opper, yppe, yp-
perst WX^adskillige tilfælde foreligger paa-
virkning fra ty. auf, se u. bet. 1.3, 3.2, 5.1,

10.1 samt bet. 12)

1) angivende, at nogen ell. noget bevæger
sig (direkte ell. v. hj. af et redskab, tov, stige,

trappe osv.) fra et lavere liggende punkt
(spec. jordoverfladen) til et højere liggende i

lodret ell. meget skraa retning (jf. bet. 4j/
40 nedefra o2^ efter, (især knyttet til verbum

og ofte i forb. m. bestemmelse som steds-adv.

(jf. bet. 16) ell. præp., der angiver udgangs-
punkt ell. maal). l.l) i al alm. Husets Om-
givelse tiltog, jo høiere man kom op (1931
afvig.). Ez.41.7. *Søren sprang op paa den
nærmer Hest. Blich.(1920).XXI.185. han
styrtede ned i Bækken . . Man kastede et

Tov til ham, hjalp ham op. Goldschm.VII.
110. da vi kom helt op paa bjerget (op

50 paa toppen), havde vi en herlig udsigt
i

han sugede saften op (af glasset) med et

rør
i
hoppe, klatre, krybe, løbe, stige op

osv.
II
m. flg. inf. vil han op at age , saa

skal jeg visse for, at han faar køresvend,
se Køresvend 1. især i udtr. som komme
(godt) op at age, gynge, køre osv., se age
2.2 osv.; (jf. bet. S.2) i videre anv.: komme
op at slaas osv., se II. komme 47.3. af lyset,

Kristoffer 1 far og mor skal op at danse,
60 se I. Lys 2.4. || om bevægelse fra en lavere

liggende etage i en bygning til en højere ell.

ude fra det fri ind i en bygning. „Lad os
nu gaa op," sagde Moderen . . D. slog
Hvilestolen sammen efter Fruen. ^aw^.
DuF.ll. Det er . . ni Aar, siden Rigsda-
gen flyttede fra Kasernen i Fredericia-
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fade, hvor Landstingssalen laa oven over
olketingssalen. Men endnu tales der sta-

dig om „at sende Lovforslag op i Lands-
tinget**, uagtet de to Ting ligger i samme
Etage. PoL*^/6l927. 11. sp.S. At han havde
gidet gaa med hende op, den lille med
det gule Pagehaar. .daseHaws.Fr.8i. se op
(til en) olgn. (o : besøge), se se. || om bevæ-
gelse bort fra jordoverfladen mod højere luft-

lag, himlen, himmelrummet. *Hvad skal jeg
sige, naar jeg op |

Til Gud i Aanden fa-

rer I Brors.74. *Har du (o: Danmark) glemt
min Kjærlighed?

|
Det var mig (o: Tycho

Brahe), som monne bære | Op til Stjer-

nerne din Ære. Eeib.Poet.IX.10. flyve op,

se flyve l.i. op i luften, op i vejret,
se Luft 1.2, Vejr. || i udtr., der angiver, at

noget (for kortere ell. længere tid) hæves,

løftes fra sin (naturlige) plads og bringes i

en anden stilling. *Skal til Kamp paa Bøl-

fens Top | Danebrog i Stavnen op. GRode.
'U.78. Luven børstes først op med en

ToterendeYsilsehørste. SaUI.894. han rul-

lede gardinet op
j
kæmme, stryge, sætte

haaret op j
fire, hale, hejse, hive, hænge,

løfte, vinde op osv. jf. bet. lO.i: vi faar
godt vejr, barometret gaar stærkt op >

^ i stilling foran obj. (jf.FalkT.Synt.307):
giv op Undersejl1/SæA m.h.t. (dele af)
klædedragt: sølet Føre, i hvilket Damerne
holde deres Kjole op bagtil for ikke at

smudse den. Gadeordb.^233. binde op om
sig, fæste (en kjole) op, kilt(r)e op, se bin-
de 2.1 osv.; i udtr., der angiver, at man løf-

ter (ell. tvinges til at løfte) hovedet: *Reis
op dit Hoved, al Christenhed I Grundtv.SS.
1.688. Anne Lisbeth var i Kjøbstaden .

.

blev kaldt Madame og kneisede især op,
naar hun talte om gamle Minder.HCAnd.
VII.45. binde en hest op, se binde 2.8.

jf.(m. overgang til bet. ll.i) mule op, nak-
ke op w. in. mule 1, IL nakke 4. t.2) an-
givende, at noget anbringes højere end ell.

oven paa noget, især saaledes, at der sker en
tilvækst i omfang || om opstabling og (jf.
bet. 2.2) opførelse af bygningsværker. Tin-
gene pressedes mer og mere sammen og
taarnedes højere og højere op oven paa
hinanden (i museet). Tilsk.l933.11.149. bun-
ke, dynge, hobe op osv.; bygge, mure op,
se II. bygge 6.1, mure 3.4. || i udtr., der an-
giver, at noget udvider sig, bulner ud, hæver
sig. bulne, hovne, svulme op osv.; blæse
op (o : puste op), se blæse 2.8. || om opsam-
ling, sammensankning ell. (jf. bet. 1.2) ord-
ning af genstande, binde (korn, haar) op,
se binde 3.1. kranse, lokke (hør) op, se

kranse 3.2, HL lokke l.i. m. h. t. tovværk
olgn.: kvejle, lænke, rinke op, se kvejle
osv.

II
angivende, at noget sættes til side (egl.:

op paa en hylde olgn.), henlægges, hengem-
mes, opbevares, lægge (penge, et skib) op,
se IL lægge 40.2. sætte mælk op, se sætte.
^•3) (jf' bet. 10 j uden (tydelig) forestilling

om bevægelse || om retning, stilling: opad;
opefter, opkneben siger man, at en Hest

er, naar Bugen bagtil er trukken stærkt
op, saa Hesten er paafaldende tynd i Li-
vet. SaUXVIII.528. vende op, se vende.
spec. (jf. u. bet. 2.8^ om lige, lodret stilling

af legemet: Staae lige op.vAph.(1772).lIl.
(skaftet paa leen er) saa langt at Karlen
kan næsten gaae rank og lige op at meye.
JPPrahl.AC.58. især i forb. lige op og
ned, se bet. 17.s. || om retning for synet eU.

10 tanken, le, narre en op i ansigtet, i

hans (aabne) øjne, sige en noget lige
op i ansigtet olgn., se aaben 1.6, Ansigt
1.2, III. le 1.2, narre 2.2, Øje. le op i vej-
ret, se IH. le 1.2. se op, ogs. overf.: se
'op til (o: beundre) en, se se. snakke op
paa væggene (jf.u. bet. 16.i og 17.5J, se

Væg.
II

(til dels efter ty. faufschreiben,
-zeichnen osv.); jf. bet. 12) om anbringelse
paa en bestemt plads i et regnskab, en liste;

20 i videre anv. om nedskrivning, opnotering
olgn. føre op i regnskab, se II. føre 6.9.

kradse, notere, skrive, tegne op osv. sml.

ogs. sætte et brev op olgn. (se sættej.
||

angivende udstrækning. Høet legges fra

Gulvet op.JPPrahl.ÅC.63. Damerne hav-
de dybt nedringede Kjoler, saa dybt, at

man kunde see dem . . op under Armhul-
lerne. Blich.(1920).XXIV.196. Sprøjtene .

.

slaa hvert Øjebhk til halvt op paa Ma-
30 sterne. OMatthies.SS.6. Overall . . Benklæ-

der med Smæk op foran Brystet. PoZi^iÆ;.

KosterbUU1924.1.sp.l. knejse, rage op,
se knejse 2, rage. op til ørerne, (til)

op over ørerne, se Øre.— i udtr., der egl.

angiver, at en beholder (et kar, et maal) er

fuldt, fyldes fra nederst til øversit: fuldt op

,

fylde op, se fuld lO.i, IL fylde 2.

2) spec. anv. af bet. 1, angivende, at nogen
(noget) kommer fra (bringes fra) liggende

^ ell. siddende stilling til lodret. 2.1) i

egl. bet., især som betegnelse for, at en person
rejser sig (bringes til at rejse sig) fra sit leje

ell. sæde; især m. h. t. natteleje (seng) ell. (ofte
i forb. komme op, se II. komme 47.ij syge-
leje, det er kun Gaardskarle og andre ge-
meene Slyngle, der staaer op med Solen.
Holb.Abrac.Ll. *Saa snart det knarker kun
i Huset de maa op,

|
De frygter Tyve,

man seer skielve deris Krop. sa.Paars.253.
50 *Saa reiste han sig langsomt

| Op fra sin
llvile^lsids.Winth.HF.119. *Tidlig op og
tidlig iseng, I Det er så sundt for en lille

Dreng. [KHWith].Børnebog.(1865).75. min
fader . . kaldte: Nu skal du op . . jeg var
meget søvnig . . Men nu hørte jeg hovene
af en hest på stenbroen. Jeg op. Hjortø.
SvS.47. sætte si^ op i sengen (op i stolen),

se sætte, (især bibl.) i opfordringer til an-
greb, kamp: lader os staae op (Chr.VI: la-

60 der os op) og drage imod vore Modstan-
dere.iMa/cA;. 9.8. *Vaagner, vaagner, danske
Helte I

I

Springer op og spænder Belte!
Grundtv.PS.IV.464. || i udtr. for anvendelse

af magt, trusler olgn. drive, jage op, se IL
drive 3.2, jage 1.4. piske, rise op (paa faste-

lavnsmandag), se piske, rise. jf. (i uegl.
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anv., m. overgang til bet. ll.i^ kæppe, loppe
op u. I. kæppe 2.2, III. loppe 2.3. || i forsk,

uatr. m. overf. bet., der egl. betegner, at man
p. gr. af vrede ell. frygt hurtigt rejser sig:

lare op, flyve op, irre op osv. sætte sig
op mod nogen, se sætte.

|| (jf. bet. S) overf.,

i udtr., der angiver, at en person kommer
til lii^e, vaagner efter en søvn, bliver munter,

rask igen. staa op af døde, sel.DødS.i.
vaagne (vaage) op, se vaag(n)e. jf. bet.

11.2: leve, live, livne op (se III. leve
8.6, II. live 2.1, livne 1). 2.2) (jf. bet. I.2; i

udtr., der angiver, at noget bringes paa plads,

i orden, i ret stand, paa Bastille-Pladsen .

.

er opført en uhyre Elephant som Model
for en større, der skal reises op i Juli-

Dagene. HCAnd.Breve.1.124. Den 29de Juli

skal da Napoleons Støtte sættes op.smst.

125. især i forb. stille op, se stille. 2.3)

(jf. bet. l.z) uden forestilling om bevægelse.

'staa op, se staa. m. overgang til 6el 13:

'sidde op (se sidde^.

3) som betegnelse for, at noget kommer løs

fra ell. bevæger sig nedefra gennem en over-

flade (som det har været skjult af). 3.1) om
løsrivelse, fjernelse, brække en pæl op
af jorden

i
luge ukrudt op

i jf. bryde op
3 (egl.: løsne en lejrs telte; begive sig bort)

u. III. bryde 7.7. jj m. overgang til bet. 3.2

og 6.1, i udtr., der angiver, at en masse ell.

visse lag af den underkastes en saadan be-

handling, at de nedre lag kommer frem.
kradse op (kradse op i noget, kradse
luven op), mudre op (i noget), se II.

kradse l.i (og 2.8^, mudre 2 og 3. 3.2) an-
givende, at noget kommer frem fra et sted,

hæver sig over en vis overflade (fx. en vand-
flade). *naar Bølgen blank paa speilklar
Flade staaer,

|
Hæver hun (o: havfruen)

sig op, og sagte Harpen slaaer. Heib.Poet.
111.448. da han atter kiggede op (o: af
kahytten), var Solen overVandfladen. GravZ.
Øen.97. dukke, dykke op, se II. dukke 4.2,

II. dykke 1.3. grave, hente, mane op, se

grave 4 osv. || i udtr., der angiver, at et

himmellegeme (solen, maanen) viser sig over
horisonten. *Rind nu op i Jesu Navn,

|

Du livsalig' Morgen-Røde. ^m^o. 575. *I

Østen stiger Solen o^.Ing.RSE.VlI.237.
maanen staar, gaar, kommer op, se Maane
1.1. solen staar op, se Sol.

||
(især dagl.)

i udtr. for opkastning, opspytning olgn. gyl-
pe, harke, hoste, kaste op osv. jf.: Graa-
den vilde op hos Tine. Bang. T.3.\\ som be-

tegnelse for, at noget, der er anbragt et sted,

er gemt, deponeret olgn., tages frem til brug.
*han tog op af Lommen en guldvirket
Pung. Heib.Foet.VII.376. hun hældte mæl-
ken fra flasken op i et fad

j
i forb., der

betegner servering af mad (og drikke), se fx.
ba^ke (mad) op, kræse op (for en) u.

(efter ty.

cken; sml. bet. 12^ dække op u. II. dække
VIII. bakke, kræse 2. ter ty. aufde-

2. ofte i udtr., der betegner, at man nødigt
udleverer, fremkommer med noget, (især i

forb. maatte op med noget, jf. bet. 14:.2

og III. maatte 5.s). „Han vilde nu gerne
have den udlovede Ducør" . . „Naa," sagde
hendes Far saa, „Du maa op med Ducø-
ren.** Frøken Dik greb uvilkaarligt ned
i sin homme.VRiegeTs.FrøkenDik.(1914).58.
han vilde ikke op med pengene

i jf. bet.

3.8: „Men hvad er det for Penge ?** ~ „Det
er dem. Jomfruen har givet mig for at

tie," siger Drengen. „Hvad for noget?"
10 siger Herremanden, „saa maa du op med

hele B.isioiien.'^SvGrundtv.FÆ.lI.lll. Der
hjalp ingen kjære Mor. Jeg maatte op
med Lektien. Markman.Fort.22. Paa denne
Maade ender det med, at jeg skal op med
min politiske Trosbekendelse. Pol.^Vnl885.
l.sp.2. lægge (kortene) op, se II. lægge
40.8. 3.3) til bet. 3.2, i forsk. udtr. m. overf.

bet.
II

i forb., der angiver, at man søger at finde
noget forsvundet ell. skjult, ell. at man med-

io deler, fremkommer med noget (hidtil ubekendt).
finde op (o: opfinde), give op (o: som
pensum), hitte op, kaste op (0: slaa ef-
ter i en bog), lede op, lyse op (0: frem-
lyse), slaa op (o: i en bog), snuse op,
søge op, se IV. finde l.i osv.; jf. sætte
op (0: sætte paa spil) u. sætte, m.h.t. fan-
tastisk beretning, i forb. som digte op (se

I. digte 3^. II
i udtr., der angiver, at noget

kommer til syne, rykker frem ell. (jf. bet. 5.2)

30 kommer til stede. Et Uvejr var draget op tæt
ved. Goldschm.V111.38(jf. III. drage U.s).

de svingede op for Krodøren. JVJens.EF.
40. marchere op, møde op, trække op
osv.; i videre anv.: føre sig op (egl.: ind-

finde sig), se II. føre 6.9; (m. overgang til

bet. 1.1j om offentlig fremtræden, opførelse

af skuespil olgn. : *Vi vil ikke sulte, vi vil

op paa Tribunen | Og dømme, — og Dom-
men skal hedde Kommunen 1 Drachm.1.111.

40 Pastoren tilhører ikke noget Parti . . Han
skal altsaa op (0: opstilles ved et valg) som
en Slags Løsgænger. Egeberg.P.83. du skal
jo snart have et Stykke op paa Citytea-
tret. Tilsk.l916.1L340. jf.: Jeg beklagede
mig til Dr. Edvard Brandes, at jeg fik saa
lidt op i Bladet, saa jeg ikke kunde leve
af ået.Aakj.FDD.193. føre et skuespil
op olgn., se II. føre 9.6. træde op, se

træde.
|| (jf. bet. H.i) i enkelte udtr., der

50 angiver, at man træfer de første forberedel-

ser til noget, begynder paa noget, føre (en
dans) op, se II. føre 6.9. give op (o: be-

gynde et spil), se I. give 16.13. lægge op,
se I. lægge 40.5.

4) uden forestilling om lodret retning, om
bevægelse fra en noget lavere liggende
lokalitet til en højere, fx. om bevægelse

fra kysten ind i landet, om sejlads paa et

vandløb mod strømmens retning; i videre anv.
60 om bevægelse til et sted, der anses for at ligge

højere, være af større betydning, omfang end
udgangspunktet || om den vaklende sprogbrug
(rejser fra syd til nord, i dial.-præget spr.

derimod ofte fra nord til syd) jf. II. ned 4.

4.1) om bevægelse, (mine forældre) fløttede

da op at boe i Svendborg. Æreftoe.^. han

XV. Rentrykt '^ 1934 45
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havde forladt Floden (o: flaaden) paa sin

egen Haand, og var gaaen op at krydse
under Norge. Mall.SgH.74. De (maa) gaae
op med hende paa Kirkegaarden, og vise

hende hendes Moders Liigtræ. CjBern/i.iV^^.

IV. 143. naar en svær Sø kommer rullende,

kan man ro op imod den, indtil den er

psLSseret. Bardenfl.Søm.I.156. en M Dages
Udflugt syd om Øerne og op gennem
Lillebælt. EHannover.E.246. (de) blev jo lo

ogsaa undertiden bedt op i Præsteg^aarden.
AarbSorø.1924.83. \\ om bevægelse til den del

af værelse, rum, der er længst fra døren;

ogs. (jf bet. lO.i) til plads, der regnes for

den øverste, den fineste, sætte sig op i Stuen.

VS0.VI.53. Han stod længe ved Døren,
indtil man bad ham gaae op i Stuen. MO.
Sæt dig høiere op ved Bordet I smst. gå
længer op i birken. Feilb. || i udtr., der

betegner overhøring ell. eksamination. 20

(vist egl. sigtende til lærerens plads paa det op-

højede kateder). I er jo liigesaa bange som
I skulde op til AttestSitz. Holb.Ul.1.2. Du
ønsker, at jeg skal gaae op (o: til eksamen)
til Octoh er. Hrz.Breve.3. „Læser Du i de
Bøger?" . . „Ja naturligvis; jeg skal jo

„op" til næste Aar." Drachm.E0.54. jeg
skulde „op i SkriUligt*'. HKaarsb.M.188.
som en Skoledreng, der skal op og høres,

og som ikke kan sin Lektie. CarlSør.S.Il. 30

104. gaa op at læse, se L læse 2.2. kom-
me op, se IL komme 47.4. || spec. ^: mod
vindretningen (fra læ til luvart). *Jeg sér,

hvor skibet op mod vejret strider,
|
og

manden knuger næven om sit ror. iV"Mø/T.

E.43. luffe, luve op, se IIL luffe, luve.

lægge roret op, se lægge 40.7. 4.2) uden
(tydelig) forestilling om bevægelse, om ret-

ning ell. udstrækning. Wetlingastreet, en
Landevej , som Romerne havde anlagt 40

tværs op igjennem Laadet indtil Chester.
JohsSteenstr.EE.52. Op til selve Oporto
er Floden særdeles dyb og sejlbar. iSaZ.^

XVII1.540.
5) (til bet. 4c) som udtr. for, at noget kom-

mer tæt hen til, befinder sig lige ved noget

andet; paa ell. ved siden af; i nærheden.
5.1) i al alm. (især i forb. op tilj. *hand
om Natten laae

|
Og sov op til en Steen.

Helt.Poet.33. Kong Christian den 4de (lod) 50

det meget kostelige Begravelses Capell
bygge Norden op til Domkierken. 5orre-
bye.TF.187. løbe, rende eller støde en anden
op til en Yæg.Høysg.S.287. Forældrene
(o: til de to børn) boede lige op til hver-
andre. HCAnd. V.324. Amor red op paa Si-

denafden Gamle.JPJac.Z>Z7.iP7. grænse,
ligge op til, se II. grænse l.i, I. ligge 31.

næst op til, se IV. næst l.i. læne op til,

imod, se II. læne. drive, køre, trænge op 60

i en krog, se I. Krog 4.2.
i| (jf. bet. 12) i

nogle (til dels fra ty. laante ell. efter ty. dan-
nede) forb., der angiver, at noget anbrin-
ges, fastgøres paa ell. paa siden af
noget andet, binde en hjælm op, se binde
2.1. især i udtr. som kline, klistre op,

se kline 1.2, klistre 4. 5.2) m. forestilling om
en bevægelses afslutning, især ved et maal.
det varede to Timer, inden Reserven kom
op (o: derhen, hvor den ventedes). BerlTid.
^/il916.Aft.5.sp.l. hale op (o: hale et far-
tøj ind paa siden af et andet), se II. hale
1.2. køre op (om artilleri: indtage sin stil-

ling), se II. Køre 21.6. || i udtr., der angiver,
at man naar, indhenter noget, man har for-
fulgt. *Med Sælen svømmed han omkap,

|

Og rendte op den Hare rsip.Winth.V.95.
Nogle Fiskere gik ud i en Robaad for at

fange (svanen), men det var ikke muligt
at ro den op.Seier.Bornholm8Fugle.(1932).
27. løbe, ride op osv. we^Z.; ra abe, skrige
en op, se raabe, skrige, m. overgang til bet.

8.1: t nj
' '

i nogle (foræld.) udtr., der (egl.) betegner

. a a op (o: opnaa), se I. naa 4.1. ji
:r ind-

kaldelse, indstævning for en ret olgn.; se

kræve, tinge op (u. kræve B.i, tinge^.

6) angivende, at noget aåbne s ell. (helt

ell delvis) adskilles i sine enkelte bestand-
dele. 6.1) som udtr. for, at noget spærrende
fjernes, at der skabes fri passage til og fra
et sted. Jeg bryder Døren o]p. Holb.Masc.
II.l. Jeg kan ikke faae Æsken op. JMO.
op skal den (o: døren) I Sparkes opl Thit
Jens.PN.147. (sj.:) man bad Norne-Gæst
røre Harpen og . . aabne op for sin Skat
af Kunåsksih. JVJens.CT.113. dirke op,
laase op, lukke op osv.; ved intr. verber:

*Da løde Trin; fra Døren sprang Klinken
op i Hast,

I
Ind traadte en Mand med

dristigt 0ieksLSt.Aarestr.SS.III.42. flyve op
(o: om dør olgn.), se flyve 8.2.

|| (jf. bet. 6.s)

om dannelse af aabning, revne olgn. i ting,

der har udgjort et hele. De yderste Dele af

Huden, som danne Folder eller Poser,
maa spaltes op for at kunde brede dem
bedre ud. JFBergs.G.147. folde op, se IL
folde 2. hægte, klippe, knappe, skære op
osv.

II
i udtr., der angiver, at øjnene ell. (jf.

bet. 6.2J munden aabnes. *da han fik Øinene
rigtig op

I
Og Smag paa, hvad der var

sundt. Winth.IV. 96. spærre Munden op.
D&H. slaa et gab op, se Gab 1.2. faa,
lukke munden op, se Mund 4.3. lukke
øjnene op, se IIL lukke 14.2. 6.2) i udtr.,

der egl. angiver, at man aabner munden
stærkt for at raabe ell. le; om højlydt,
skingrende tale, ubehersket latter,
raaben, skrigen; ogs. i forb., der angiver,

at man lader munden løbe, bruger store ord
osv. slaae en stor Latter o^.Høysg.S.52.
du gik og kranede og galede op som en
Jia.ne.ZakNiels.NT.152. det (var) dog først,

naar Pæ Egebjærg kom til at fortælle op,

at man maatte lægge rigtig Mærke til

ham.AarbHards.XVI.22 (jf. II. fortælle l.i).

ivre, knebre, kæfte, le, raabe, skraale,

skrige, snakke op osv.; i videre anv.: læse
op (for en), se I. læse 2.i. || angivende, at

man begynder at spille ell. synge ell. spiller,

synger løs. Musicantere i to Rader, som
blæste og klingrede op for os. Prahl.AH.
111.67. *Alle de Smaafugle sang op i Skov

J
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og Vang —
I

Hvor var Du henne, o Bro-
der! med Din S&ng? Blich.(19;^0).V.121.

spille op, stemme op, se spille, stemme.
6.3) som udtr. for, at et baand løses, ell. at

noget sammenbundet, sammenføjet adskilles.

binde, flette, knytte, løse op osv. || ved intr.

verber, som udtr. for, at noget skilles ad, op-

løses, løbe op, se II. løbe 35.3. jf. mørne,
raadne op u. bet. 7.3.

7) angivende, at man opgiver noget, op- lo

hører med en vis virksomhed, ell. at man op-

hæver en tilstand, afslutter en virksomhed.

7.^) om standsning, opsættelse, holde,
høre, stoppe op, se II. holde 40, høre 12,

stoppe, binde op (om ko: give mindre
mælk), se binde 7.2. sætte op (o: opsætte,

udskyde), se sætte. ^L ankre, svaje op,
se ankre 1 osv. || om ophævelse af aftale,

afskaffelse af et forhold, hæve op (o: op-

hæve), se I. hæve 5.i og 5.4. især i forb. 20

som sige op, slaa op (se sige, slaaj. || i

udtr. for opgivelse, overladelse af besiddelse.

han har ladt Gården op til Brodersøn-
nerne. OrdbS. (Loll-Falster), jf. ogs. give
op 2 u.l. give 15.13. 7.2) betegnende, at en
handling fuldendes, at noget gøres fær-
digt, bringes til ende. gøre op, se gøre
13.11. høste op, se høste 1. jf. bet. 7.3: Un-
dertiden gaaer en Kone ei sin fulde Tiid
op, men føder forinden. CEMangor.FB.39. 30

*Endnu har ei den Uld de spundet op,
|

Som du forleden brsLgte.PalM.II.240. spi-
se (sin mad) op, se spise. || ofte m.ret af-
svækket bet, se /x. købe, lodde, maale op
u. købe 2.2 osv.; spec. i forb., der betegner
rengøring, udrensning olgn.: rydde, tør-

re, vaske, viske op osv. 7.3) angivende, at

noget opbruges fuldstændigt (paa uheldig,

uøkonomisk vis), ell. at noget ødelægges
ved brug ell. ved en vis behandling, skær 40

(nogen en andens) Korn op paa Ageren
. . og tager det bort, da bøde hånd for

Agerran. DL.6—15—5. Melet er brugt op.
Støvlerne er slidt op. BerlTid.V7i9i6.Aft.
S.sp.l. jeg soldede de 100 Kroner op
\2iitQS. BT}Vzl924.5.sp.é. de telefonerer
mange Kroner op paa denne Eftermiddag.
TidensKvinder.^/il928.14. brænde, drikke,
hugge, svire op osv. || ved intr. verber.

slippe op, se slippe, gaa op i luer, se 50

I. Lue 1. jf. bet. 6.3: mørne, raadne op
(se mørne, raadnej.

8) {vist til bet. 1, m. henblik paa, at man
opsamler, griber noget paa jorden liggende)
i udtr., der angiver, at man sætter sig i

besiddelse af noget, optager det blandt
sine ejendele. B.\) angivende, at man til-

egner sig, beslaglægger noget, bringe
op (0: opbringe, opsnappe), kapre op,
snappe op, tage op (fx. m. h. t. frem- 60

mede kreaturer, løsgaaende hunde, dele af
beholdninger osv.), se bringe osv. jtf. kræve
op (o: kræve ind, opkræve) tt. kræve 1.3.

||

overf.; dels i forb. som det tager plads, tid

op, se tage. dels i forb., der betegner aande-
lig tilegnelse, opfattelsesmaade olgn. havde

(hun) giort det mod en anden, kunde man
taget det op som en Artighed. Holb. Vgs.

(1731).II.13. især i udtr. tage ilde op,
se III. ilde l.i. 8.2) (jf. bet. I.2 beg.) i forb.,

der udtrykker, at noget optagesi, indgå ar
som del i en større helhed. Forbavsende
hurtigt slutter den tyske dannede Læse-
verden sig til sine Kritikere og tog An-
dersen op som en af sine egne. KLars.
HCA.97. Hvad Fanden vilde du op i det
(o: et slagsmaal) ior? AndNx.PE.III.66.
folket . . blandes op med ringere folkeslag.

GadsMag.1921.259. blande (sig) op i, gaa
op i ('familien olgn), komme op i, se I.

blande 4.2 og 5.5 osv. || i udtr., der angaar
størrelsesforhold, dividere et tal op i et

andet, se dividere, to gaar op i ti olgn.,

se gaa 31.4.

9) som udtr. for vækst, fremgang, for-
øgelse. 9.1) (til bet. 1.1 og S.2J om tiltagen
i vækst, størrelse, gro, vokse op, se II.

gro 3.1, vokse. || i udtr., der angiver, at

man sørger for ens udvikling, trivsel, op-
dragelse, flaske, fostre, føde, klække op
osv. dyrke jorden op, se II. dyrke 3.

9.2) overf., om overgang til en højere stilling

i en vis rækkefølge || om fremgang i vil-

kaar, rang, stilling olgn. flytte op, kom-
me op, rykke op osv., se flytte osv.; i

refl. udtr.: arbejde sig op, slaa sig
op, tjene sig op osv., se arbejde osv.

Han er den kloge, mistroiske, forsigtige
Regent, der har smilt og haandtrykket
sig op til Tronen. Brandes. VIII.229. i udtr.,

der angiver fremgang i færdighed, forbed-
ring af sindstilstand olgn.; ofte i udtr., der
betegner, at man bliver stærkt ophidset. Hun
hæklede efterhaanden sig selv op og blev
febrilsk, saa hun tabte Masken hvert Øje-
blik. ThitJens.J.63. Der er nogle , som i

Jagtsæsonens Løb „skyder sig op", men der
er andre, som „falder af paa den". AClod-
Hansen.Jagtskydning.(1923).285. Fruen har
talt sig op, og Herren bliver let urolig.

TidensKvinder.^^11^1929.22. tage sig op,
se tage. || m. h. t. den højere del af tone-

skalaen. Den Sangerinde kan . . gaae op
i de høieste Toner. VSO. ||

om forøgelse af
(størrelses- )grad, stigning i værdi, pris olgn.

det kom ikke til nogen Slutning, efterdi

Paven spendte Conditionerne for høyt op.
Holb.Kh.819. Lejligheden maa benyttes,
og naar Stemningen kommer op, glider
den Slags Ting bedre. Skjoldb.IM.79. Ud-
førelsen er saa fin, at (ringen) taaler at

ses under Lup. (Fig. 1 viser den forstørret
op i dobbelt Størrelse). AarbLollF.1934.1.
prisen maa op, ellers faar vi underskud

j

drive priserne for højt op, melde højt
op i bridge osv.; priserne gaar stadig
op, udgifterne løber op osv.; sætte farten
op

II
i udtr., der angiver, at noget opnaar

samme størrelse som noget andet, kan sam-
menlignes med noget andet. Minka, der jo

var Datter af en baade betitlet og vel-

havende Mand, var imidlertid ikke saa-

45«
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dan at komme op ved for en halvgammel
T\enesteksirl.Wied.Fæd.227. gaa lige op
(med noget), se gaa 31.4. hamle, næse
op med, se III. hamle 2, II. næse 1.

komme op imod, se IL komme 47.2. jf.

veje op (u.ve\e) samt net op t*. netop.

(é^; l.br.:) Man kan ikke holde større

Sum, end Banken ligger inde med; men
man kan paa den anden Side holde lige

op til Dags har faaet Lov til at ligge
udenfor videnskabeligt Lands Lov og Ret.
QScmtte.(DTidsskr,1905.235). jf. eng. up to
date: en større Fremstilling, der gaar op
til I)sigen.AFrii8.(Pol.''y2.1907.6.8p.7). op
til Dato. BerlTid.V7l916.Aft.5.8p.l. i udtr.

(efter ty. von kindheit, jugend auf^ som
fra (f Sit EPont.Men.1.25. sa.L.ll) barn-
dom(men), ungdom(men) op olgn., se

saa meget, som der er i Koppen, idet lo fra 2.i. 2. (jf. bet. iS) i tilfælde, hvor der

man siger: „Banken o^*^.GlSptl.27. dob
belt op, se dobbelt 1.2. o-p op I {jf. eng.

all UP, alt er forbi, flamsk o-p, færdig,

forbi; dagl.) som udtr. for, at et regnskab

stemmer, at det ene er lige saa godt som det

andet. Folk bryste sig af aarligen at kunde
giøre saadanne Ballance-Regninger, at

Indkomsterne . . net op svare til Udgif-

terne, saa at der aldrig noget Residuum
eller Beholdning bliver i Reerninsfen, hvil-

ket de kalde O, P o^.H5lb.Hh.II.469.
især i forb. gaa (lige) o-p op. Blækspr.

1902.B9(se gaa 31.4j. Jeg mener at først

laaner De mig 100 Kroner og saa forærer
De mig 100 Kr. — det maa da gaa lige

o-p-op. BT.''V3l924.5.sp.4. den sindrige Op-
summeringskunst, hvormed man faar den
normale Løn, et personligt Tillæg og et

.Patrouille- Tillæg" til at gaa nøjagtig

mest tænkes paa tidsrummets afslutning ell.

paa en vedvarende tilstand (som udtr. for
et forholdsvis sent ell. (undertiden) tidligt

tidspunkt ell. tidsrum): oppe. *At høre
Noget fra højtop i Tiden,

|
Selv Æven-

tyr; blot det er længesiden, | Er Tidskort
for de Store med de SmsiSi.Blich.(1920J.
XXX.187. (sj.:) Klokken er op ved 3
Eftermiddag. i)<fefi. især i forb. som op i

20 vore dage, op paa dagen, (sveverne)

kendte ikke som Gallerne Privatejendom
af Jord, men dyrkede — som Russerne
helt op i vore Dage — Jorden i Fælles-
skab. -Brawcff8.0æs.iJ.55. Op på dagen kom
H. Hjortø.GK.125. højt, langt op paa
dagen, se II. høj 7.4, lang 4.i. i udtr., der

betegner en (forholdsvis) fremrykket alder:

stakkels Barn! just Barn og dog op i de
tredive Aar. SCAnd.VII.128. spec. i udtr.

o-p-op med den københavnske Opdager- 30 op i aarene (jf. I. Aar 2.2 sluin.): MoU
chefs Gage. DagNyh.^^lul9S3.7.sp.l.

10) om rækkefølge. lO.l) (jf. bet. 1.8 og

9.2j egl. m. henblik paa et højere liggende

punkt paa en skala i forhold til (et) lavere

liggende; om rækkefølge i rang, stand olgn.

fra den store Jagthund af op til den
gamle Forvalter var det tydeligt at mær-
ke, at dette Besøg var en behagelig M-
hTyåe\se.Gylb.XlI.144. det gælder for

alle, fra arbejdsmanden op til kongen <

II
om tal, grad; især i forb. op imod, op

til, betegnende en stærk tilnærmelse til det

styrede tal osv.: henimod; næsten; om-
trent de (var begge) over de halvhun-
drede Aar, Ministeren endog stærkt op
mod Sextsdlet.Schand.AE.14. Vi skal i

Morgen betale op mod 3000 Kroner. Wied.
Da.209. (tigeren) har ligget ude i Vinter-
dage med op til 11 Graders Frosti Buchh.
MC.IO.

II
om tidsforhold. 1. angivende for- 50

løb ell. udstrækning i tid fra et tidligere tids-

punkt til et senere (spec. nutiden, den (for
den talende) nuværende tid) ell. omvendt.
Chinesernes ældste Statsliv . . naaer op
i den fierneste Fortid. Molb.F.Sl. et Stan-
dardværk, som vil blive staaende langt
op gennem Tiderne. Kbh.^^kl921.6.sp.4.
man maa langt op i den forhistoriske tid,

hvis man vil finde de allerførste spor af

berg og Movitz . . er begge op i Aarene.
VilhAnd.BT.182. Senere søgte jeg et Han-
delskursus . . Og op i Aarene, da . . jeg
fik Brug for det, tog jeg Timer i Sprog.
Tilsk.1933.II.254.

|| (jf. opad 2.2, opsti-

gende^ m. h. t. de ældre generationer, for-

fædrene, i en slægt; ogs. m. h. t. tid, hvorfra
noget begynder, har sit udspring; især i forb.

op til: Holb.JH.I.515. Slægten kan føre
40 sine Aner op til Korstogenes Tid. D&H.
han ligner ikke sin familie meget; man
maa helt op til oldefaderen for at finde
udpræget familielighed

\
kalde, nævne

op (o: benævne efter en ældre slægtning),

se kalde 4.9, nævne 1.4. 10.2) (jf. bet. 4.2 og
Q.2) om simpel rækkefølge, i udtr. for op-
regning, opremsning; i forb. som raa-
be, regne, tælle op (se raabe osv.); m.
overgang til bet. 10.i: summere op.

11) (vist udviklet af bet. 9, jf. ogs. bet. 3æ
og 7.2 slutn.) angivende en ny tilstand ell.

en fornyelse efter en vis hvileperiode, (adv.

har ofte stærkt afsvækket bet. og tjener nær-
mest til at betegne verbets funktion som ite-

rativ ell. inkoativ). 11.1) ved trans, verber.

blanke, farve, fikse, hvidte, koge, lyse^

pynte, varme op osv. sætte dampen op,
tænde ild op, se II. Damp 2.2, I. Ild 2.i.

II (jf- ^- ^^i' 1-iy^ ^ udtr., der angiver en
mennesker i Skandinavien

\
især i forb. 60 (især: opmuntrende) paavirkning, behand-

op til: Lofvet være Herren, som har
hiulpet at ofverstride dette Aar, hånd
vorde fremdelis med paa Reysen op til

Dagenis Ende ! Klevenf.RJ.116. op til vore
'Dage.BerlTid.Vil916.Aft.5.sp.l. (fij.:) den
eneste Videnskabsgren, der i Tyskland

Ung af person, kvikke, mande, muntre,
stroppe op osv. jf. ogs. trække op (o:

snyde, bedrage) u. trække. 11.2) ved intr.

verber, navnlig i upers. anv. blæse, flamme,
klare, kule, lue op osv. fryse op, (især

dial.) begynde at fryse. Imod Aften frøs

I
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det stærkt op. Levin. Feilb. \\ overf., især

om persons sindstilstand; se fx. flamme,
klare op u. II. flamme 3.8, II. klare 1.2. jf.
ogs. u. bet. 2.i slutn.

!2) i enkelte forb., der skyldes paavirkning

fra ty. forb. m. præp. auf, paa, og som især

angiver, at ens tanke rettes mod ell. er

rettet mod noget, at man bliver ell. er opmærk-
som paa noget, det falder en op (o: er

en paafalderide) , se II. falde 9.i6. lure en 10

op, passe en op, varte en op, se II.

lure 6.3 osv. jf. endvidere opmærksom, Op-
sigt, Opsyn.

13) (jf. bet. 1.3, 2.8 og 4.2; 1. br. i alm. spr.)

i tilfælde, hvor retningsbegrebet er udvisket,

saaledes at der mest tænkes paa bevægelsens

endepunkt ell. en vedvarende tilstand: oppe.
(hos Holb. vist som norskhed, jf. FalkT.Synt.

109f. Mikkels.Ordf.466); især i flg. anv.:

13.1) til bet. 1. Det skulde, min Troe, ikke 20

heller have skeet, saalænge mit Hoved
var op (o: saa længe jeg levede; jf. u. Ho-
ved 8.1 slutn.). Holb. DB.V. 3. noget hæn-
ger paa en Knag, paa et Søm . . der hol-
der hele Byrden op. Høysg.S.114. holde
hovedet op paa en, se Hoved 1.2. || oven
paa; i forb. op paa kælderen, se Kæl-
der 1. 13.2) til bet. 2: ude af sengen; oven
senge. vAph.(17?2).III. saa giør man vel
om man bliver noget op endnu og spad- 30

serer lidt i et rummeligt Værelse. Tode.
ST.11.36. 13.3) /iZ 6e<. 3.2. min Mave sid-

der mig op i min 'Rdi\s.Holb.Kandst.IV.6.
mit Hierte staar op i min Hals. sa.LSk.1.2.

13.4) (jf. Opland^ til bet. 4. (jordarterne
paa Bornholm) ere meget forskiellige,
saavel ved Søekanterne, som overalt op
i Landet igiennem dets hele Strækning.
JFPrahl.AC.2.

14) uden verbum (ellipt.), i kommandoer, 40

trusler olgn. 14.1) i al alm.
\\

(især ^)
til bet. 1.1. *Nu Ankret op I nu Seilet spændt 1

Winth.Haandt.56. op paa Dækket I Larsen.
op og se land! se Land 5.2. alle mand
op (o: paa dækket ell. til vejrs)! Fisker.SøO.
90. Scheller.MarO. || til bet.l.s. en op og
to i mente olgn., se I. Mente 1.2. || især
til bet. 2, som opfordring til at rejse sig

(af sengen), vaagne osv.; spec. (bibl. og høj-
tid.) som opfordring til kamp, angreb, op- 50

muntring til daad. *0p Sjæl, bryd Søvnen
2A. Kingo.181. *0pl al den Ting, som Gud
har giort,

| Hans Herlighed at prise. Brors.
74. *0pl I brave Marseillanerl

|
op at kæm-

pe, hver Galliens MandlPAHeib.US.597.
*0p I gjæve Sønner

|
af den røde GaardI

|

Glædens Klokke slaaer,
| Soldet forestaaerl

Hostr.G.66. *0p igen, lille Ven! | Det har
ingen Nød

|
Med et lillebitte Stød. [KH

With J.Børnebog.(1865).52. i en børnesang :(^

*0p, lille B.SLns.BørnenesMusik.(1871).nr.i5.

jf. Kri8t.BRL.92f. (nu 1. br.) gentaget: op I

op! vAph.(1772).IIL Op op I din dovne
KropirSO.

II
i barnespr. m. udvidet form:

oppelas ['(nb8|las] (ogs. opla,oppela,op-
pelasse, opsa, opsalasse. OrdbS.(kbh.).

— især dial. .oppedaCs). Krist.0rdspr.421.
D&H. Feilb. opperlas. OrdbS.(sjæll.). op-
ssiSSL.JHSmidth. Ords. 103). {jf. eng. up-a-
daisy, upsidaisy, eng. dial. up&dRy samt(?)
holl. op allehens, alle mand op) (trøstende)

bemærkning, naar man løfter et barn, der
er faldet, ell. vil have det til at rejse sig.

D&HILIOI. Feilb.II.752. fisa.bei: Ob-
ba . . En Lyd, hvormed man byder Smaa-
børn reise sig.VS0.IV.03. || efter en an-
den interj.*yel op, alle mine Mænd!

|
I

drager eders Brynjer psiSL.DFU.nr.1.,36.
frisk opl hej opl se frisk 6.2, IV. hej 1.

14.2) i forb. op med. || i opfordringer til

at løfte, hæve noget. *Ej! op med Skiørternel
Holb. Paars. 273. *Det regner! Op med
FsirsLplyenl Drachm.D.51. Saa lød der et:

Hiv ohøj; op med hende! og saa lænede
alle Ryggene sig frem i Tovet . . og saa
gled Baaden .. op paa Stranden. sa.PF.
27. jf.: *0p med Seil og Damp!

|
Op med

Ræer og op med Master! Ai^ecfee.4. spec.

(jf. bet. 9.2^ i opmuntrende tilraab olgn.: *op
med mørke Aasynl kjere Ven!

| Og lad
Hoved, Haand og Mod ei synke. Cit.1813.

(RibeAmt.1919.56). naa, op med det daar-
lige Laar (o : skynd dig). Gadeordb.^233. op
med fjervingen, hovedet, humøret, næb-
bet, næsen olgn., se Fjedervinge osv. || til

bet. 3.1, i opfordringer til at fremkomme med
noget, give noget til bedste. Tenor! op med
en Vise! den om Kukkeren. HCAnd.X.294.
hvorfor sidder De nu og snakker om alt

det, da De selv siger, at jeg veed det?
Op med RsLSLdetl Hostr.G.22. saa maa vi
drikke Skaalen her hos Dig. Op med Va-
rerne! Z)mc/im.STX.i94. op med hele Lek-
tien (o: kom frem med alt, hvad du ved)l
D&H. Feilb. || til bet. 8.3, i udtr. som op
med N. N. (o: N. N. skal tale)l „Ur. Magge-
mand er valgt!" . . „Op med Magge-
mand!" „Ja, op med ha.ml'' Sødb.Hypatia.
(1905).196.

II ^ til bet.4:.i: op med ro-
ret! læg roret op! SøLex.(1808). Bardenfl.

Søm.I.173.

15) efterstillet. 15.l) efter et adv.; især

efter et steds-adv., se agter op (u. agter 2.4^,

bag op (u. III. bag 6.12J, der-, did-, hen-,
her-, hidop, hist op (u. hist 1), hvorop.
15.2) (især .^) m. overgang til præp., i stil-

ling efter et subst., som betegner vejen, der
følges: op ad (og helt til endepunktet). *han
klavrer steilen Bakke op. Tode.I.166. Flor-
den er aldeles reen, saa man efter Lei-
lighed frit kan krydse den op. IslKyst.64.
*Vi med alle Sejl i Top . . | Styred' Kat-
tegattet op. OscJens.S0.31. jf. bakop (s. d.),

t bjergop (Moth.B159). i alm. spr. især i

forb. som gade op og (gade) ned, (læse)
side op og side ned, se bet. 17.5. (sj.:) gaa
gaden op (o : igennem). OrdbS.

16) i faste forb. m. præp., der betegner
sted, bevægelse ell. retning (og m. adv., jf.
op-ad, -efter, -for, -over; om op og ned
se bet. 17; om op imod, op til se spec.

bet. 6.1, 10.1; om op ved spec. bet. 9.i, lO.i;
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om op aa (op paa) se paaj. I6.1) op ad

(om sammenblanding m. op af se bet. I6.2J.

1. (jf. ad A. 1.1; nu dial.) om bevægelse hen

imod et (højere liggende) sted, spec: mod
syd; ogs. om beliggenhed. *Vi vil ride os op
ad Land,

| saa høvisk en Frue at gæste.
DFU.nr.28.20. op ad Holsten. Feilb. Ordb
S.(sjæll.).

II
m. efterstillet adv. til. en Mand

op ad Ribe til. HPHanss.T.ILlOe. 2. (jf.

ad A. 4:) om vejen , der følges under bevæ-

gelsen; især til bet. l.i og 4.i: Kudsken .

.

lod os løbe med Dagvognsfart ned ad
Bakken, op ad Byen og ind i Gjæst-
giverens Gaard. Blich.(1920).XXY111.76.
vi fulgtes sammen op ad Gaden. FiSO.

*Min Fod er træt af Gangen opad Bjer-
get.Holst.G.108. Jeg hører . . af og til

[nirken og Knitren op ad mine Trapper;
Lyden standser udenfor min Dør; saa
knirker og knitrer det ned ad igen. Nans.
M.141. op ad bakke, se I. Bakke 2.

jj

uden udtrykkelig forestilling om bevægelse; til

bet. 1.8: han stod og kiggede op ad huset
\

han er oversprøjtet langt op ad ryggen
j

(snakke) op ad vægge (og ned ad stol-

per), se Stolpe, Væg (jf. u. bet. 17.5j. til

betby om rumlig nærhed: *en Urt, [
der

slynger sig, som Vedbendranken . . |
opad

den sprukne Mnur. Ho8tr.DD.60. Tyven
har stillet en Stige op ad Muren. PolitiE.

^/iil925.4. det var en Tid . . som ikke
følte Ubehag ved den ilde Lugt af Nød-
tørftsrummet tæt op ad Køkkenet. ORung.
(DanmHVC.55). uegl.: (I,) den store Men-
neskekender, som har levet op ad ham
(o: kong David) saa mange Aar. XMwwfc.
DeUdvalgte.(1933).26. klos op ad, se IL
klos 2.2. ligge nær op ad noget, se I.

nær 3.6.
|| (jf. u. bet. 15.2^ efterstillet et

subst.; se bjergopad. 3. (jf. ad A. 6) til

bet. 10.1, om tidsforhold; dels angivende,

at en del af et tidsrum allerede er forløbet:

op paa; dels, at et nyt tidsrum er nær ved
at indtræde: op til. *noget op ad Dag

|

Fant hånd et prægtig Slot til største Lyst-
Behag. PoulPed.DF.45. *0p ad Dagen gaar
man Byen rundt, |

Trækker Veiret lidt,

det er saa sundt. PFaber.VV.115. Salmer-
nes Afslutning fandt Sted tæt opad den
kristelige Tid. EBrand.S.riii. Opad For-
middagen . . sad han ude i Haven. Pont.
LP.V1I.167. 4. i forb. være, ligne en op
ad dage {omdannet af oppedaget; vel m.
tilknytning til bet. lO.i slutn.) se Dag 11.

5. som adv., se opad 2. 16.2) op af. 1. (jf.
af A. 1.1^ i egl. bet.; især til bet. 2.i og 3.1

:

*0p af Synden, I Op af Bynden. Stub.25.
Op af SengenIFSO. du skal ikke komme
op (Chr.VI: ned) af din Seng, som du
lagde dig paa (Chr.VI: op paa; 1931: Det
Leje, du steg op paa, kommer du ikke
ned fraj, men visseligen døe.2Kg.l.4.
(jeg) halede min Tobak op af Lommen.
LFeilb.SS.297. 2. (jf. ad A. 6, I. af A. 18;
anv. i st. f. op ad (2). Mand gaaer op af

høje breede Steen-Trapper. Æroi6.iiJ".K.ii.

op af Bakke. PhysBibl.III.115. Tilsk.1934.

1.114. se ogs. u. bet. 17.5. || op af dage, se

Dag 11. 16.3) op bedre som adv. {ænyd.
opheder, glda. op bæder (Mand.33); jf. I.

bedre 4.2; nu dial.) til bet. l.i og 4.i: længere,

højere op. JPPrahl.AC.25. Esp.44(u. Bårey.
16.4) op efter. 1. (1. br.) i retning mod no-
get højereliggende, jf.: Vi marscherede da
videre. Kysten opefter til Nakkehoved.

io Drachm.EO.346. 2. som adv., se opefter.

16.5) op for. 1. som præp.; f til bet. l.i, om
vejen, der følges under bevægelse: op ad (2).

bære to Kufferter op for Trappen. Eolb.ll
J.II.5. 2. som adv., se opfor. 16.6) op over.

1. om bevægelse nedefra opefter. Anden
Styrmand stikker Hovedet op over Luge-
karmen. OscJens.IN.23.

\\ (jf. bet. l.s) om
retning ell. stilling. Under og opover min
Tantes Vindu voxede Vinen uforstyrret

20 og frodig. Drachm.EO.97. bagved, opover
det Hele, hæved Kirketaarnet sig. JPJac.
(1924).I1.193. (visdommens repræsentanter

har) raget et Hoved op over Mængden
og er derfor blevet nellet.Fleuron.J.Sl.
vejen gaar op over bakken

j
op over

ørerne, se Øre. U (1. br.) til bet. 4.1, m. h. t.

bedre, fornemmere plads, hans Næsvished,
at han saaledes klæd havde sat sig op
over de bedre end han, og med sine

30 skidne Klæder fordærvede Hynderne.
Suhm.Eist.1.258. 2. som adv., se opover.
16.7) op under, fx. til bet. l.i. *Hvad skal

jeg sige, naar jeg seer,
|
At alle Skove

vrimle,
|
De mange Fugle -Spring, der

skeer | Op under Herrens Himle? .Brors.

74. faa noget op under neglene, se Negl
1.2.

II
til bet. 4.1. (han) afhuggede Fin-

geren, saa at den fløi langt hen i Stuen,
og trillede op under Sengen. MWinther.

40 Da.Folkeeventyr.(1823).56. \\ til bet. lO.i,

som betegnelse for et (sent) tidspunkt i slut-

ningen af et tidsafsnit, kort før det næstes
indtræden (især i forb. op under jul, kort

før jul), op under Jul blev ogsaa noget
Jordarbejde sat i Gang. AndNx.PE. 111.
233. Op under Daggry blev jeg vækket.
Rørd.DBU.117.

17) i modsætn.-forb. m. ned, især i forb.

op og ned. 17.l) til bet. 1, angivende (skif-

i^tende) bevægelse opefter og nedefter i

lodret retning, op eller ned. Moih.032.
*Spanden som Fjer

|
Gik op og neer.

Grundtv.SS.il. 63. Armene (paa danser-

inden) bevægede sig i bløde Bølgelinier
op og ned. AndNx.S.154. 1 7.2) (jf. sv. upp
och ned, eng. up and down, nt. op un dal

i lign. anv.) til bet. 17.i, angivende uregel-
mæssig, hoppende bevægelse; i videre

anv. som betegnelse for, at noget har en uregel-

60 mæssig, bakket overflade olgn., bestaar af dele

ell. afsnit, der ikke ligger i samme vandrette

plan. Stormen kastede Skibet op og ned.

VSO. Der ligger to Bønderhuse ved Skov-
veien; Døren er lav, Vinduerne sidde op
og ned (o : ikke i samme højde, ud og ind).

HCAnd.IV.452. *Spring, raske Svend, paa
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Hingstekrop 1 1 Galop, Galop, i Ryttertrop,
1

med Op og Ned og Ned og Op.JVJens.
C.87. ved Akropolis^ Fod (fandt han kun)

forvirrede Stier op og ned mellem Ruiner
og usle Bondehuse. GadsMag.1932.515. jf.:

Det er op og ned ligesom bagerens bug-
ser. Kri8t.0rdspr.335. Feilb. || (jf. bet. Q.2)

overf., om forhold, der stadig ændrer sig (fx.

om svingninger i helbreds-, sindstilstand, af-

vekslende gunstige og ugunstige livsvilkaar).

*Lad ved Dag kun op og ned
|
Lykkens

Tærning rulle. Ing.RSE.VII. 243. op og
ned var det med Sundhed og Sind. I?

C'

And.VIII.270. Færrest af (de gode male-

rier) findes vel mellem Portræterne. De
er lidt op og ned. Ofte gode i Karakte-
ristikken . . sjældent fri for Brunheder.
KMads.(KunstmusA.1914.45). *Ti saadan er

Livet op og ned, | og saadan er Livet ud
og ind. SophClauss.P.40. talem.: det er en
underlig Verden, vi leve i; den gaaer op
og ned, op og ned, sagde Ræven, han sad
paa en Brøndvippe. To/deW.i^.I2J.50. Krist.

Ordspr.467. op og ned, verdens sæd; ned
og op, verdens lob, se II. Løb 5.4. jf.: *det

er Verdens Gang, snart op, snart neå.Erz.
XVI.30. i substantivisk anv.: en sund Op-
timisme . . under Tidernes Op og Ned.
Nathans.MP.36. hun . . elskede disse Mod-
sætninger, dette uberegnelige Op og Ned
hos ham, dette friske, brat omskiftelige
ApTil-Sind. Steenberg.H.II.52. (jf. bet. 17.4;

om forvirring, kaos: For dette Grundsyn
maatte enhver kvindelig Rangfølge efter

borgerlige Principper styrte sammen i det
vildeste op og ned. EmilRasm.DL. 18. 17.3)

til bet. 1.3 (og 2.2j, uden forestilling om be-

vægelse, betegnende lodret stilling ell. ret-

ning. De lange Spor i Stolperne tjente

til at regulere Kværnens Stilling op og
ned. SprKult.II.78. i forb.som staa (lige
ell. ret) op og ned, staa opret; især: have
en stiv holdning; være som forstenet; for-

holde sig ubevægelig, passiv. Du staaer der
op og nedl Hjælp mig at søge. IZrz.F.505.

Han havde rejst sig igen og, lige ret op
og ned, foran Sengen, med samlede Fød-
der stod han. Bang.SF. 9. Jeg blev staa-

ende stift op og ned midt paa Gulvet
uden at røre mig.Wied.CM.102. „Poulsen
er død" . . „Død, hvad vil det sige?" „Jo,"
sagde Arnesen og stod roligt op og ned,
„han har hængt sig."* JVJens.D.168. Dog
tog jeg ikke Overfrakken af, men blev
siddende ret op og ned i mit Sofahjørne.
Buchh.UH.21.

|| ,1^ i udtr., der angiver, at

et tov viser lodret, at noget hænger lodret;

især om ankertov, -kæde: (ankeret) er op
og ned, naar Kjæden under Indhivningen
viser lodret. Tuxen.Søfart.424. hive ind til

op og ned olgn., se III. hive 1.2. i anden
anv.: (flaget) hænger slattent op og ned.
OscJens.IN.72. jf.(spøg.): vinden er op
og ned (o: det er blikstille). Fisker.SøO.
Till.xvi. CollO. en Op- og ned Fen-
der (o: en aflang fender). KuskJens.Søm.

52.
II

angivende, at noget fra øverst til ne-

derst, i hele sin udstrækning er ensartet; ogs.

(lidt nedsæt.) som udtr. for, at noget er ganske
jævnt, lige til, beskedent, almindeligt, (ku-

ben) bør giøres eens i Vilden, ganske cy-

linarisk rund op og ned. Fleischer.B.301.

Ungpigekjole .. lige op og ned. PolitiE.

KosterhUIiil924.1.sp.l. om persow ; Moderen
var lys og spinkel — saadan lige op og

10 ned uden Anlæg for Ornamenter. Kniid
And.(BerlTid.^V4l926.M.2.sp.l). Sig mig .

.

hvordan var jeg egentlig som Barn? Lige
saadan op og ned, klog og dum og sløv.

Lauesen.mF.53. f helt og holdent, jf.: Mon-
ne jeg ikke i Obligationer . . har nok at

føde dig med, og mere end du est værd,
om du skulde sælges op og ned, som du
stSLSLer? Luxd.FS.95. || (jf. bet.ll.i) som udtr.

for normale, rigtige forhold, man (skader)

20 de populære Læsere, thi man styrker dem
i at stille sig . . paa Hovedet, denne deres
Yndlingsstilling, hvori de see hele Ver-
den forkeert, og gjøre Op til Ned, og Ned
til Op. Heib.Pros.1. 71. jf.: Mellem disse

to Afgrunde, Himlen ovenover Røghullet
og Ilden, levede de Smaa, det var deres
Op og Ned (o: deres verden). JVJens. CT.
167. med hovedet op og benene ned,
se Hoved 2.5. jf.: komme af sted med ho-

30 vedet ned og benene op. smst. (hun) sagde
ikke et Ord — stod lidt stille . . og gik
saa hurtigt, saa jeg hverken vidste o
eller ned (alm.: ud eller ind). JohsWul
OU.54. 17.4) (ænyd. vende op og neder;

jf. SV. det år upp och ned, helt forkert, eng.

(dial.) turn up and down; til bet. 17.2, jf.
bet.n.5 slutn.) i forb. vende op og ned
paa noget (nu næppe 6r. vende noget op
og ned. Moth.Y121. ChrBorup.PM.485)y

40 stille noget paa hovedet; frembringe forvir-

ring i noget; lave om paa; forandre vilkaar-

?i^f. Vellydenhed haver og noget at befale,

ja saa meget, at den ofte vender op og
ned paa . . de foregaaende 'Regle.Høysg.
S.14. Amanda (vender op og ned paa Kor-
tet (o: landkortet)). „Det seer underligt ud.
Skal man holde det saaledes?*" Erz.II.177.

ny Ideer, der vendte op og ned paa \er-
den. NMPet.V1.1 02. Hun har vendt op og

50 ned paa hele Skuffens Indhold. F^SO.FJli.
229. Det vender op og ned paa mine
Forestillinger, at De har Sorger. ESkram.
AV.5. forstærkende: vende op og ned
paa alting (ell. alle tingj. saa maa man
jo ligesaa gierne vende op og ned paa
alting; Saa at Gæslingerne opæder Ræ-
ven, at de Gamle gaar paa nye igien i

Skole hos Børn. KomGrønneg.II.44. er det
ikke at vende op og need paa alle Ting,

60 at Mødrene, naar deres Tid er forbi, vil

endda bilde sig ind at have Kiærester.
Skuesp.IV.480. PFaber. VV.115. EBrond.
GG.46. jf.: O Herre I ingen veed bedre
end jeg, sagde Sancho, at det er Skik og
Brug hos dette Troldpak at vende op og
ned, ind og ud paa alle de Ting, der an-
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gaaer min Herre. Biehl.DQ.IV.216. vende
op og ned paa (hele) huset (jf.Rus
sp. 71V^). jeg er et Fruentimmer og jeg
maae hævne mig, om jeg saa skulde vende
op og ned paa ^\i.viset.Jacohi.(Skuesp.lV.

97). Bryllupsgjæsterne ere nærved at ven-
de op og ned paa hele Huset derinde. ifr^r.

VIL 276. jf.: Jo visst har jeg fået Dit
brev i slutningen af forrige år. Jeg må
skynde mig at mælde det, for at Du ikke
skal lade vende op og ned på postkonto-
ret. iV^MPe<.5r.i5^. vende op og ned
paa (alle) julehelligdage, se Julehel-
ligdag. 17.5) om vejen, der følges under en
bevægelse; i udtr.som gaa op og ned ad
(sj. afj gaden, gaa frem og tilhage paa ga-
den. Jeg gik op af een (>ade, og neer af

en 2in.aen.Biehl.Den kierligeDatter.(1772).62.
*han spanker hidsig op og ned. Kaalund.
279. med Fingrene løb (han) op og ned
af mine Vesteknapper. Kofoed-Hansen.LD.
69. *jeg rendte

| op og ned ad liiørre-

gaåe. Børnerim.III.ll. (jf. bet. 15.2j efter-
stillet, i forb.som gaa gade op og (gade)
ned. Den smaa Salomon — og Handels-
Agenten, der føiter Gade op og Gade ned!
TR.nr.28.18. (jeg) gik om Aftenen Corso
op og ned.. HCAnd. I. lis. (han) travede
rundt der, Gade op og Gade neå.JVJens.
M.I.74.

II (jf. bet. l.i) uden forestilling om
bevægelse, jeg . . blev staaende paa Gaden
og betragtede Huset op og ned. Gylb.KV.
19. navnlig om springende, vidtløftig og træt-

tende (mundtlig) fremstilling, især i udtr.

som snakke op og ned ad vægge (og
stolper), se Stolpe, Væg. jf: *Paa Vejen
talte vi op og ned;

|
Om Vejret først det

sig drejed,
| Men siden blev det om Kær-

lighed. Bøgh. D. II. 309. han snakkede jo

baade op og ned. Det er . . saadan Læ-
gernes MsLSiåe. Pont.FL.280. saa fortæller

hun Side op og Side ned om Constance.
GyrLemche.DT.257. Jeg . . tog en Avis,
læste Spalte op og Spalte ned, uden
at ane, hvad jeg læste. Schand.F.473.

||

talem. (nu ikke i alm. spr.): op og ned er
lige langt, men ikke lige let (jf. frem og
tilbage er lige langt u. frem 6.5). Feilb.

jf. : op og neer er en lang vey. NvHaven.
Orth.124. Fra virkelig høi Aands Nydelse,
maatte vi baade i intellectuel og physisk
Forstand gaae ned af Bierget til Middags
Maden. Nu — op og ned er Veien to
Gange — det giver det legemlige Menne-
ske ogsaa Ret til at faae Stemme. Cit.1804.
(Personalhist. Tidsskr.l 904.45).
op-, i ssgr. (sj. oppe-, se u. op-bringe,

-dagning, -holde, -naa, -veje; sml.ogs. op-
pe-J. i alm. udtalt ['o)b-] m. bitryk paa sidste

led; i en del tilfælde (især i adj., der er afl.

af verber) har dog 2. led hovedirykket, se fx.
op-dagelig, -findsom, -mærksoin, -naaelig,
-rigtig, -rindelig, -sætsi^, -tænkelig, under-
tiden ogs. (især kirk., højtid.) i ord som Op-
byggelse (3), -lysning, -ofre, -standelse,

-tugtelse (jf Jesp.Fon.562. Bertels.Ordryt-

me ogYersrytme.(19S3).105ff.); 2. led har som
regel stød, hvor det er lydligt muligt, jf. dog
subst. som I. Op-rejse, -side, -tone, -tømme.
{ænyd. glda. op-, æda. up-, oldn. upp- (især
i subst. (vbs.) og adi. afl. af verber), eng. up-,
jf. ty. auf-

II
i enkelte tilfælde foreligger laan

fra (ell. efterligninger af) ssgr. m. ty. præp.
auf, paa (jf. op 12j, se fx. op-mærksom,
-sigt (2), -syn, -varte, jf. Op-agt) af op

\0 (jf dog Op-agt, -bod, -mand); i ssgr. sva-

rende til op 11 har op- ofte afsvækket be-

tydning og betegner, i forhold til det ved
2. led udtrykte begreb, en fornyelse, en gen-
tagelse ell. en begyndelse, igangsættelse, se fx.
op-bage (2), -blanke, -blokke, -bløde || af
ssgr. er de fleste verber ell. vbs., sjældnere adj.

(oftest afl. af verber), se fx. op-løselig, -rig-

tig, -sætsig, sj. andre subst., se Op-bør, -gæld,
-land, I. -rejse, -side; i enkelte tilfælde er

20 ssg. et adv., der (jf. dog op-bedre, -strømsj ogs.

kan fungere som præp., se op-ad, -efter, -for,

-over; i disse tilfælde vakler skrivebrugen,

saaledes at der ved siden af sammenskriv-
ning findes forb. i to ord (om den nuværende
autoriserede skrivebrug se Glahder.Retskr.*
(1929). XXI).

II
ved siden af verbale ssgr.

m. op- findes oftest forb. af det usammen-
satte verbum m. flg. op ; ssgr. bruges især i

overf. bet. (sml. blusse op : opblusse, bringe
30 op: opbringe, føre op: opføre, lægge op:

oplægge^ ell. tilhører især skriftspr. og an-
vendes navnlig i (adjektivisk) part. og som
vbs., medens usammensat forb. mere tilhører

talespr. \\ af de mange ssgr. er kun de vigti-

gere medtaget ndf.; foruden disse kan delsnæv-
nes en del verber (til op 11^, der betegner for-

nyelse, udbedring m. m.: op-bone, -fernisere,

-fornikle, -forsølve, -fortinne, -fugte, -galva-
nisere, -gravere, -hvidte, -kalke, -lakere,

40 -polere, -polstre, -sværte, dels nogle af verber
afledte (l.br.) adj. som: op-blæselig, -bløde-
lig, -dyrkelig, -findelig, -fangelig, -regnelig

ofl. -aa, præp. se paa. -aande, v. [11]

[-i(on'8] (jf. ty. aufatmen og aande (II.5)

op) 1) (sj.) trans.: give aande (1.2.1), (ny)
evne til at leve; oplive, kun den, som Na-
turen opaandede med sit alvældige Pust,
kan udtolke, og besynge dens Frembrin-
gelser. Martinet. Menneskets physiske Beskri-

50 velse.(overs.l796).9. 2) (1. br.) intr.: aande,
trække vejret igen efter en sindsbevægelse

olgn.; aande op. et dybt, opaandende Suk.
Drachm.F.1.448.
opad, præp. og adv. {som præp. '(nba(9),

som adv. '(i)b(i)a9 ell. (dagl.) '(ob(i)a, '(nb|a']

{glda. opad, op at som præp. og adv. (Kalk.

V.769. Mand.41.108); til op og ad A. (1

ell.) 4)
1) som præp., se op 16.i.

60 2) som adv., om bevægelse fra et lavere

liggende punkt i retning mod et højere; fra-
neden opefter. Moth.032. 2.t) i egl. bet.;

især til op 1-3. Fligene paa deres Hatte
opfæstes ey, men henge flade og krum-
mes lidet op aå. EPont.AtlasJL218. *hans
Kraft forsager — |

Da føler han sig løf-
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tet, en Haand ham opad drager. Aares^r.

SS.111.27. »Sletten de forlod, | Off opad
gik det nu ad Bjergets Fod. Pa/M. F/i.6 7.

Qymn.1.67. || til op 4. Han og Fader fulg-

tes saa opad gennem Sønderjylland til

Yio\&ing.SvendhAmt.l921.8. Feilb. (dial.:)

Strømmen . . gaaer Syd paa eller „op
ad", som Fiskerne sige. JySaml. VIII.173.
2.2) (jf. op 1.8^ uden (tydelig) fortstilling om
bevægelse, fra sin Skulder og opad (1931

afvig.) var han høiere end alt FoIket.iSam.
9.2. Oehl.HJ.43. Vejen gaaer opad til

Byen. MO. Mandsperson . . Munden lidt

skæv opad til venstre. PolitiE.VBl923. 3.

(han) vaagnede om Natten, fordi han var
stiv paa den Side, der vendte nedad, og
kold paa den, der vendte opad. Tilsk.1933.

11.235.
II
om retning for synet ell. tanken;

ofte (jf.bet.2.s slutn.; højtid. ell. relig.) i udtr.,

der betegner det himmelske i modsætn. til det

jordiske, naar en hungrer, da skal hånd
blive vred, og bande sin konge og sine

guder, og vende sit ansigt op ad (1871:
mod det Røie). Es.S.21(Chr.VI). dersom
han ikke . . skuer opad efter et Lys, som
kunde veilede hsim.Mynst.Betr.I1.219. søg
indad, søg opad, søg din Gud, søg Bøn-
nens Verden I Monrad.B V.4. jf.: Manden .

.

søgte Trøst hos Præsten, som sagde —
Se opad Jensen I Det tør jeg ikke, sagde
Jensen — jeg maa passe paa Færdslen.
StormP.Den udviklersig.(1 933).12.

\\ (jf. op 4

;

1. br.) om beliggenhed. Længere op ad mod
Torvet.VSO. (Hardsyssel har) opad mod
Limfjorden en større sammenhængende
Strækning med ypperlig Jord.DanmHVC.
534.

II (jf. op lO.ij om rækkefølge; om tids-

forhold, i udtr., der betegner et fjernt tids-

rum: naar det giælder om gamle Tider,
ikkun for 3. å 400. Aar siden, og derfra op
ad (o : i endnu ældre tid). Gram. (KSelsk
Skr.1.53). Vor historie er skudt bagud,
skridt for skridt, fra Hellas til Orienten
og opad i urmørket. Grønb.KM.34. (nu sj.)

om slægtsforhold: Ere disse ikke til, da arve
Oldefædre op ad. i)L.5

—

2—41. den yng-
ste Søn arver sin Faders faste Eiendom-
me, og er den yngste Søn død, saa arver
den næst yngste Søn, og saa fremdeles
op ad, saa længe Sønner ere til. Thurah.
B.42. hans Moder, en værdig Qvinde, og
hendes Mødre op ad, saa langt jeg og an-
dre gamle Mænd vil kunde mindes, bar
dette Kors, der kom i Slægten lang Tid
siden, en Gave af Kong YLz^ns.PVJae. Trold.
84. 2.3) overf.; især (jf. op 9.2J om forbed-
ring i vilkaar, stand, udvikling i legemlig
ell. aandelig henseende. *Aaret henrandt.
Gik det opad,

|
eller gik det ned ad Bak-

ke?
I
har vi høstet, hvad vi vented ?Hos<r.

yV.146. Jeg har villet opad, nu længes
jeg efter det Snavs, jeg er kommen fra.

Schand.VV.188. JohsSteenstr.SU.81.
\\ J^

om bevægelse mod den højere del af tone-

skalaen. 'EAbrah.T.31(se u. nedad 2.s;.
jj (jf.

u. bet. 2.2; højtid, ell. relig.) i udtr., der be-

tegner det himmelske og navnlig saligheden

efter døden. "Opl op ad fra Jorden. Brors.
223. Grundtv.SS.II.395. Brandes.MB.37
(se u. nedad 2.3 slutn.).

opad-, i ssgr. især til opad 2 || 2. led er

oftest et part. ell. vbs.; ordene tilhører især
litterært ell. fagl. spr.

|| fx. (foruden de ndf.
anførte) til opad 2.1-2: opad-bulet (Drejer.

BotTerm.150), -bøjet (S&B. Tilsk.l933.L

10 389), -hvælvet, -krummet, -skraanende,
-strøget, -trukket, -vendende, -drift, en.

II (jf- opad 2.3j trang til at hæve sig socialt

ell. kulturelt; frem-, opdrift. JVJen8.SN.49.
I. -eaaende, et. [-igå'ana] (jf. I. Opgaa-
ende; 1. br.) vbs. til gaa opad; i forb. som
for ell. i opadgaaende, i færd med at

gaa op. billedl.: Han var en Stjerne i ha-
stig Opadgaaende paa den politiske Him-
mel. PZ)rac/im.Z).50. II. -gaaende, part.

20 adj. S&B. (træet) danner baade opad-
og nedadgaaende Grene.Bredsted.Pom.lII.
137. opadgaaende Laks (o: laks, som svøm-
mer op ad en aa). Fleuron.VS.9.

\\ (jf. opad
2.3J overf. opadgaaende Priser. D&H. Tegn
paa opadgaaende Tider. Pol.^Vi^ 1933.1.
sp.l. -stigende, part. adj. (j/. opstigende
u. opstigej. opadstigende Luftstrømme.
Paulsen. II. 714. Tilsk. 1933.11. 126.

|| (jf.
opad 2.3j overf. Menneskehjertets opad-

30 stigende Trang. Sehand.F. 165. Var den
linie, som angiver kulturforløbet (i Græ-
kenland) fra c. 1400 til c. 1000, nedadgå-
ende, så er den for de følgende århundre-
der opadstigende. Deforhist.TideriEuropa.
1.(1927).250. -stræben, en.f;//'.-stræben-

dej især <iZ opad 2.3. hendes Opadstræben og
ukuelige Ærgærrighed. AndNx.DM.II.17

.

-stræbende, part. adj. sorte, opadstræ-
bende Bryn. JacPaludan.UR.365. || især (jf.

40 opad 2.3j overf.: fremadstræbende; højtstræ-

bende. Schand.VV.246. en opadstræbende
Industri- og Hande\ssta,nd. KFabricius.G.
50. -til, adv. {endnu ikke i MO.; jf. op
ad — til u. op 16.i) i retning opad; opefter.

Hun staar oprejst (tned) Armene bøjede
ud til Siderne med opadtil aabne Haand-
flader. JLange.II.122. (et) Taarn, der kva-
dratisk forneden opadtil bliver ottekan-
tet. HVClaus.(DanmHVC.393). ||

overf.; fx.
50 m. h. t. samfundets højere lag : den sociale

Udjævning, der opadtil har udvisket Græn-
serne mellem den gamle Overklasse og
bønderne.Hørup III.32. (7/*. opad 2.3 slutn.:)

Livsens Vei opad til gaaer den Forstan-
dige (Chr.VI: er for den kloge oven til;

1931: Den kloge gaar opad paa Livets
Vej;. Ords.15.24. -vendt, part. adj. LTid.
1737.224. »Opadvendt hans (o: Jesu) Blik,

som om det maaler
|
Himlens Dyb og

60 Skyens fjerne Flugt. CKMolb.SD.22. Ved
bøn til de himmelske magter rakte man .

.

armene frem .. med opadvendt håndflade.
DeforhistTideriEuropa.(1927).I.215. J, op-
advendt kost, se I. Kost 1.8.

t Op -agt, en. (Qh-, Falst.0vid.114.
Gram. Breve. 24). {ænyd.opagt; fra ty. oh-
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acht, af ob, paa (hesl.m.o^i over), og

acht; jf.ty. f aufacht; i da. m. tilknytning

til op (12); sml. -agte) det at iagttage, passe

paa, varetage noget; opsyn; varetægt; ofte i

forb. som have i opagt, vogte; varetage;

drage omsorg for. Politiens daglige Opagt
(o: det daglige polititilsyn). Cit.1705. (Kbh
DiplV.792). Hans Bøgger, Brefve, Mem-
braner . . hafver hånd (o: Arne Magnusson) op-anime, v.[9] [-^2irci'Q\vhs.-nmg(vAph.

legeret til det Kongelige Universitet, at lo (1764). Gylh.(18å9).VIII.122. Fanum.415.

omkring de grønne Stramde. Rørd.GK.185.
-hltHAt, et.(fagl.)bomuld8blaat.SaUXVIIL
512. -j^las, et. (fagl.) mælkeglas ell. li^n.

hvidt, uigennemsigtigt glas. VareL.^270. -ja-
spi^i, en. d. s. s. Jaspisopal. SaUXlI.8é9.
-moder, en. se Moder 6.3. -isafir, en.

(nu næppe br.) varietet af safir; stjernesafir.

Brunnich.M.31. VSO.
op

det kand være i bestandig Obagt og For-
varing. Gram.Breve.24. (kongen foreholdt)

alle Ampt-Mænd udi Norge deres Pligt

og Embede stedse udi god Opagt at have.
Slange.ChrIV.364. om guddommelig beskyt-

telse: *(Augustus) hvis Folk, som sit Ud-
valde,

I
Hver Gud i Obagt har. Falst.Ovid.

114. t -aj^te, V. ('ob-, LTid.1724.363. Slan-

ge. ChrIV.856. Cit.l782.(BiogrLex.XVIII.

i bet. 2: JapSteenstr.F.63) ell. (nu næppe
br.) -else (Tode.VI.350. VSO.). {ænyd.d.s.}

1) (jf. -die; især i perf. part. og navnlig i

overf. anv.) opføde ved brystet, ved diegiv-

ning; amme op; ogs.: opfostre. Holb.Ep.IV.
110. Ulvinden skal have opammet Romu-
lum og Remum. LTid.1724.240. de Mødre
sønderrive Kierligheds og Sielenes natur-
lige Baand, som lade andre opamme de-

164)). vbs. -else (Fleischer.B.b4r) ell. -nlng 20 res Børn. Bagges.NK.99. *Paa den blanke
(Thurah. B.40. 0ecMag.VI.12), jf. Opagt.

{ænyd. opagte; fra ty. f obachten (aufach-

ten) ell. dannet til -agt; jf. beobagte) have

sin opmærksomhed henvendt paa; betragte;

iagttage; passe paa; overf., fx. m. h. t. virk-

somhed : varetage ; overvaage. (jeg) indfinder
mig ved Skifte-Retten, for at overvære
alle Papirernes Eftersyn, og paa det nøie-

ste at opagte D. K. M.s Interesse. Lange-

Offerkniv
|
Peged han (o: Isak) og sagde:

Lammet, I
Hvor er det, til Død opammet?

Grundtv.SS.III.192.AmmejisGeTmng(ind-
skrænker) sig tit til Pasningen af det Barn,
hun opammer. VortHj.IY4^3. om kunstig er-

næring: LTid.1743.490. Børnene opammes
med Flasker. JNPanum. Bornholm. (1830).
Till.73.

II
overf.; især: sørge for ens aandelige

udtnkling; opdrage. Solb.Metam.79. (for-

bek.Breve.112. der (blev) lagt tvende Skibe 30 ældrene) opammede hannem i christelige

udi Øresund for at opagte, at intet Skib ^ ' ^^" '" ^^^-rx^^o j_„ tt_.j__

gik der igiennem med Krigs-Folk. Slange.

'hrIV.474. enhver Proprietair, der haver et

anseeligt Jordegods, og ikke selv er istand
til derved at opagte alt det, Godsets Admi-
nistration udfordrer. Stampe.II.341. *Opag-
tet dine Vink til Rigets Ender faer. Bull.

(SkYid.VIL17). f -agtsom, adj.{til -agt;

jf. ty. t aufachtsam) opmærksom; paapasse

Dyder. CPEothe.MQ.IL503. den Uviden-
hed og Egennyttighed, der have avlet og
opammet dette Hiernefoster. Tode.ST.lI.
95. den gjæstfrie Modtagelse og opam-
mende Pleie, som (fyrren) har ydet Bø-
gen. CVaupell.S.91. Det er (industrien), der
opammer både mandligt og kvindeligt pro-
letariat. GadsMag.1921.260. 2) (zool, nu sj.)

om visse lavere dyr: frembringe afkom. Hvert
lig. vAph.(1759). JBaden.DaL. VSO. J/". 40 Individ i Salpekæden opammer kun étÆg
Op agtsom hed. vAph.(1759). VSO.
Opal, en. [o'pa-'Z] flt. -er. {fra lat.-gr.

opalus, af sanskr. upala, (ædel) sten; mi-
neral, ell. guldsm.) mineral, bestaaende af
kiselsyre, der i forsk, afarter (jf. Glas-, Halv-,

Ild-, Ædelopal^ p. gr. af sit farvespil an-
vendes som smykkesten, og som ofte hen-

regnes til ædelstenene. Moth.042. *Seer Du
Opalen hist som Melk saa hvid, | Og dog

SaUXX.849. \\ især (jf. I. Amme 4; fore-

slaaet af JapSteenstr.; foræld.) om den ukøn-
nede generation hos dyr med generations-

skifte: frembringe en ny generation, der som
regel er kønnet. Da der . . af Medusernes
Æg fremkomme alene saadanne Skab-
ninger (som) uddanne sig til polypformede
Ammer, og opamme Meduselarver, bliver

der en ikke ringe . . Forsk j el mellem Am-
den leger fast med alle Farver; |

Det er 50 merne . . og de fuldkomne Meduser. Jaj9

en ædel og en sjelden Steen. Hauch.DV.Il.
25(jf. Mælkeopal^. Den ædle Opal . . fore-
kommer sædvanlig af et eiendommeligt
mælket, hvid eller perlegraat Udseende.
Hinnerup.Juv.351. Opalen betyder Ulykke.
Hoffmann.BlaanendeDanmark.(1919). 23.

\\

i sammenligninger ell. billedl. *Tændernes
Dobbeltrad var

|
Hvid som Fjeldets Opal.

Hauch.DV.IL82. CKMolb.SD.395. *det

Steenstr.F.9. smst.13.34. -ankre. V. [7.1

[-lanVs] vbs.'mg(DagbW1^1871.3.sp.l. Dag
Nyh.^l\'il922.7.sp.5). (især i perf. part. og

som vbs.) ^ kaste anker; lægge et skib for
anker; ankre op. Skibet ligger opankret
uden for Trekroner, ienn. At opankre
var en Umulighed, thi Vinden bar lige

paa L&nd. DagNyh.''Vsl911.B.2.sp.5. op-

ankre en Pram for 2 Ankre. Scheller.MarO.
vuggende Hav under Himlens Opal. Jw^a 60

|| hertil (1. br.) Opankrings -afgift, -penge
Nalbandiån.Dønninger.(1919).66. Opal-, i

ssgr. (især mineral.) til Opal; fx. (foruden de

ndf. anførte): Opal-broche, -farvet, -glans,
-smykke, -agat, en. opal med forsk, far-
vede lag. SaUXVIII.512. -blaa, adj.(jf.
-blaat; sj.). *Strømmenes opalblå Skær

|

(Larsen). I. -arbejde, et. [9.2] (sj.) vbs.

til -arbejde (ell. arbejde (sig) op^; om ar-

bejde, stræben opad mod et maal: den vaar-

lige Friskhed . . som er Særkendet for

den græske Kunst under dens Oparbejde
mod Fuldkommenheden. JLange.11.405.
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II. -arbejde, v. vbs.-ehe (LTid.1754.150.

IIaandgern.32) ell -ning (LTid. 1754. 134.
Ugeskr,f.Læger.l931.757.8p.2). {jf. arbejde

op (u. II. arbejde l.ij samt ty. aufarbeiten)

O [3.2] (jf. II. arbejde l.i; bringe frem, op
ved arbejde, l.l) (nu næppe br.) i egl. bet.

tvende fra . . Tydskland forskrevne Kul-
gravere . . giøre Forsøg, med de saa kaldte

Schachter og Orter, at oparbeyde Steen-

kul. Æ;Pow<.^«as.m.i 77.
il

refl.VSO. 1.2)

[9.2, ll.i] overf.: udvikle noget; sørge for, at

noget, fra en ringe begyndelse, vokser op og
tiltager i omfang; ofte: danne; skabe. S&B.

(o: en læge) måtte vælge Borgerlig-
oparbejde et Praksis. TomKrist.L

Jej

heden,
A.153. Man generes ved den tyske
ublufærdighed, damernes stolthed over
deres med flid oparbejdede voluminøse
hsLTine. Svedstrup.SM.125. For en dygtig,
energisk Mand er her Mulighed for at

oparbejde en virkelig Fremtid. BerlTid.

^^/sl922.10.sp.5.
II

m. h. t. stemning, følelse.

han havde følt Trang til at stramme sig

op fra den Flovhed og Nedslagenhed,
som han følte . . Det lykkedes ham og-
saa at faa sin Stemning oparbejdet igjen.

Schand.SF.212. (hun) har Brug for al sin

oparbejdede Beherskelse. Rimest.(FoUI\i
1908.3.sp.5). 2) [9.1, ll.i] (fagl.) m. h. t.

noget raat, ufærdigt. 2.1) ved behandling,

bearbejdning bringe i brugelig, anvendelig
stand; bearbejde; navnlig: underkaste en
foreløbig bearbejdning. VSO. MO. nu især

m. h. t.træ: Det nødvendigste Redskab til

Træets første Oparbejdelse i Huggehuset
er Øksen. Haandgern.32. oparbejdet Træ.
Suenson.B.II.79.

||
(nu næppe br.) m. h. t.

jord: dyrke; kultivere, nogle (planter) ud-
kræver meere Nærings-Saft, og følgeligen
meere oparbeyd et Jord. XTicZ.i 754.^8. Oec
Mag.IV.31. MO.

||
(sj.) om (forberedende)

arbejde af aandelia art. 3die Bog (af Ari-
stoteles's retorik) handler mest om Ud-
tryksmidlerne og Stilen, et Emne, der .

.

kjendelig har hørt til dem, der var mere
oparbeidede end gjennemarbeidede, og
nogle Gange overvælder Forfatteren saa-
ledes, at han nøies med Opregninger.
MHamm.FK.18. 2.2) (jf. op 7.2; ved (haand-
værks- ell. fabriksmæssig) behandling, bear-

bejdelse af et raamateriale fremstille et fær-
digt produkt, en vare; tilvirke. I Norge findes
. . en Fabrik, der aarlig oparbejder c. 15000
Tons Raaolie paa (alm.: tilj Petroleum,
Smøreolier og Benzm.VareL.^617. NatTid.
^y4l928.Aft.3.sp.2. jf.: Den største Del af
de sønderdelte Stoffer benyttes . . ved
Kimplantens Vækst og kan senere igen
oparbejdes i Planten til sammensatte Stof-
fer af . . lignende Natur. LandmB.I.14. 3)

[7] (sj.) m. h. t. gæld: bringe ud af verden
(ved arbejde); arbejde sig ud af; betale.

S&B. Larsen, -ave, v. [9] [-|a'v9] (sj.) op-
drage strengt; optugte. *Tugtes, medens vi
opaves,

I
Ér vor første Ungdoms Tvang.

Stub.134. -avl, en. (gart. ell. landbr., sj.)

vbs. til -avle. Opavl af Lærketræer. Bornh.
Samlinger.X.(1916).120. -avle, v. [9] [-,au'-

la] vbs. jf. -avl. (gart. ell. landbr., sj.) op-

drætte; opelske. At plante Morbær-Træer
og at opavle Silke - Orme. rMi/m.jrJ/.i55.

-baande, v. [7.2] [-jbcnn'a] (bødk.) gøre (en

tønde) færdig til brug ved forsyning med
tøndebaand af træ; baande (l.i). Fløyen.E.
181. Cit.l856.(BødkerlavetsFestskrift.(1908).

ip 9). OrdbS. -bag^e, v. [-iba'qa] vbs. -nlng
(s. d.). (jf. bage op (u. I. bage I.2; og ty.

aufbacken; bag. ell. kog.) 1) [7.8] (sj.) for-

bruge, opbruge (mel) ved bagning. S&B.
2) [11] tilberede ved bagning; dels (nu næp-
pe br.): opvarme; bage paa ny. vAph.(1772).
III. opbage gammelt Brød. 7S0. Kagen
er opbagt fra i Gaar. smsi. S<&B. dels: til-

berede (sovs, jævning) af mel og fedtstof.

opbagt sovs
i
-ba^^ning^, en. [-|ba'qneix]

20 (bag. ell. kog.) vbs. til -bage
||

(til -bage 2)
konkr.: opbagt jævning, sovs. Hospitalsti-

dende.1928.542. -bakke, v. [3.2] vbs. -nlng.

^ øse (maden) op (og uddele den) til mand-
skabet; bakke (VIII) op. (løjtnanten skal)

paa-agte, at det (o: provianten og maden)
rigtig til Folkene vorder udvejed, op-
bakked og udgivet SøkrigsA.(1752).§235.
Kokken, der, efter endt Opbakning, stod
og svalede sin hede Pande i Kabyskappen.

2rø BerLiisb.S.24. -banke, ^. [-ibai^V^] {(^nyd.

opbanke, banke paa dør, saa der aabnes; nu
sj.) 1) [1, 4] tvinge, drive noget opad ved
bankning; banke i vejret, opbanke et Søm.
VSO. 2) [2.1] (jf. banke op u. II. banke I.2;

vække af søvne, faa til at staa op ved bank-
ning paa en dør ell. ved prygl, bank. VSO.

jf. smst.I.250. -banker, en. [7.2, ll.i]

[-[baix'^ar] (jf. banke op u. banke sp.lll3*^;
sko.) arbejder, som banker fodtøj (især: kap-

AO per) i form efter pindingen. Socialdem.^/i

1920.8.sp.3. -bedre, adv. se op 16.8. -be-
rede, V. [7.2, 11.1] vbs. -ning. (efter ty. auf-

bereiten; bjergv.) foretage de forsk, meka-
niske behandlinger, hvorved man forædler
den fra gruberne udvundne raa malm (ud-
skiller det værdiløse, forener ensartede malm-
sorter); især som v6s. Op b er edning: Opf
B.^VIII.325. SaUXVIII.512. -ber^e, v.

se I. oppebære, -bevare, v. [I.2] v&s.-else

50 (JakKnu. Va.15) ell. (især) -ing (Heib.Pros.
1X.54. TelefB.1934.sp.5233). {efter ty. auf-
bewahren) hindre i at gaa tabt; bevare; især:

gemme midlertidig, til senere brug; forvare;
holde i beredskab. Dette Slags Arbeider
(o: lejlighedsvers) af (Ewalds) Haand for-

tiene da at opbevares. Cit.l787.(Ew.Skr.
III.270). den gamle Borg . . er fortreffe-

ligen opbevaret (nu: hevsLTet). NyeHygæa.
IV.(1824).407. De Genstande, soni be-

60 nyttes til at opbevare Syltetøjet i. FrkJ.
Sylteb.95. Paa Loftet staar Skabe og Ki-
ster, hvori det hengemte Tøj opbevares.
IngebMøll.KH.87.

|| (1. br. i alm. spr.) gem-
me i erindringen; huske, de mange tilfæl-

dige historiske Aarstal, med hvis Opbe-
varing man forgjæves plager sin Hukom-

46'
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me\se.Heib.Pros.IX.54. opbevarede jeg
end ikke meget af det Sete, saa kom jeg
dog til den faste Beslutning, at jeg .

.

vilde marchere mod Nord. Krøyer.Ér.l89.
Hvor man har med Huskning at gøre, kan
man adskille . . Indprægningen, Opbeva-
ringen og Gengivelsen. Edgtiubin.H.49.

|]

hertil bl.a. Opbevarings-bevis (FotitiE.Koster-

bU''lil923.2.sp.2), -kammer, -kælder (S&B.
TelefB.193é.sp.5170), -magasin (Krak.1924. 10

11.997), -rum (B&H.), -sted (SdtB.). -bie,
V. se oppebie.
opbinde, t^. ['cobiben'a] ^ræ^. -bandt;

part. -bundet, vbs. (nu næppe br.) -else ( VSO.)
ell. -ing (8. d.). (ænyd. d. s.; jf. binde op (u.

binde 2.i, 2.3, 3.i og I.2) samt ty. aufbinden)

O (jf- op '^'^) binde, fæste noget (ved
baand), saaledes at det hæves op over jor-

den, op i vejret; binde op. \a) m.h.t. ting.

en Seng eller Lehn-Stoel, som var op- 20

bunden ved Linner noget fra Jorden.
LTid.1738.270.

||
(især gart) m. h. t. plan-

ter: tvinge opad, støtte opefter v. hj. af baand
olgn. jeg hjalp hende med at plukke Frug-
ter og opbinde Efteraarsplanter. fim^cA./.

396. Ofte er det nødvendigt at opbinde
Planterne til Stokke for at støtte Stsæo.-

men.VortHj.III4.74. jf: Han bestræbte
sig nu trolig for at opbinde den lille

Plante (o: en lille dreng), der var tilbøie- 30

lig til at haenge med Toppen. Gjel.M.121.

II
(væv.) forbinde vævens skamler med skaf-

terne V. hj. af snore; opsnøre. VæverB.22.

jj anbringe midlertidig (v.hj. af baand)
% en højere stilling, opbinde Halen paa
en Hest. MO. venstre Arm opbundet i et

hvidt Binå.PolitiE.''^h 1925.4. spec. (især
bibl.) m. h. t. (dele af) klædedragt: lange
Klæder . . over hvilke de letteligen kunde
falde dersom de ikke bleve opbundne. 4o

Borrebye.TF.68. Suhm.Hist.I.80. VSO. MO.
opbinde om sig olgn., fæste sin kjortel op
(og gøre sig rede); binde op om sig. han op-
bandt (1871 : ombandtj sig om sine lender
(1931 : omgjordede sine Lænder). lEg.18.46
(Chr. VI). Der Simon Peder da hørte, at det
var Herren, opbandt (1907: bandt^ han sin
Fiskarkiortel om sig.Joh.21.7. jf: Staaer
derfor opbundne omkring (1819: omg\or-
dede om^ eders lender med sandhed. 50

Ephe8.6.14(Chr.VI). 1.2) m. h. t levende væ-
sener; egl. (jf binde en hest op u. binde 2.s)

m. h. t. dyr,^ der tvinges til at løfte hovedet;
sætte i tøjr, lænke osv.

||
(især landbr.)

i egl. bet. Der opbandt (1871 og 1931afvig.)
han kamelene uden for staden hos en
vand-brønd. lMos.24.11(Chr. VI). Reserve-
bomme, hvor der kunde opbindes 56 Krea-
turer. Aa?&or^&o^en.Ci9i5;. 4^. jf.: (Tilly)
mærkedes at ville indfalde over Elben 60

ind udi Kongens egne Lande, og hans
Heste ved Holsteens Krybbe at opbinde.
Slange.ChrIV.594.

\\ f overf: indskrænke
ens handlefrihed; gøre afhængig; tvinge.
Kongen svarte . . At hånd ikke vidste,

noget Forbund eller Afskeed, at opbinde

hannem til saadan en Pligt meere for een
Potentat, end for een anden. Slange.ChrlV.
488. (han kunde) pløye, saae . . ligesom
han befandt det . . tienligst at være, uden
at opbindes, forhindres, eller forceres her-
udi af sine Naboer. OecMag.V1.170. i part.

opbunden brugt som adi.: bundet; tvunget.

M.oth.B171. af (Rostgaards) Haand (harjeg)
nydet det, hvorved ieg nogenledes har
kundet leve og arbeide uden Suk, og dog
ikke været høiere opbunden, end at ieg
har kunnet arbeide med Magelighed. Lan-
gebek.Breve.97. Slange.ChrlV.733. Jeg er
forfærdelig opbundet med Arbejde. PO
Brøndst.B.106.

2) (jf op 1.2; nu 1. br.) samle sammen
v.hj. af baand olgn.; sammenføje; for-
binde. Pflug.DP.1083. Opbinde i Bund-
ter. vAph.(1772).IIL

II
især 07. Opbinder;

m. h. t. korn: binde op. Det afhugne Korn
opbindes . . i Smaaknipper, som kaldes
Neg. Schytte.lR.II.116. Forordn.^Vsl773.§l.
MO. \\(m. overgang til bet. l.i^ m. h. t. haar.

Pflug.DP.1185. De bære Haaret flettet eller

ophnnået. Reiser.I V.36. Haaret var opbun-
det i mangfoldige Fletninger. fioZsf.Z7H.95.
S&B.

II t (bogtr.) samle linier af en skrift-

art, som der ikke i øjeblikket er brug for,

i et skib og binde dem sammen i stykker;

udbinde (oprømmet sats). En ganske nye
Skrift, bestaaende af 42 opbundne ^ij]s.-

ls.eT.Bogtr.(1781).8. \\ m. obj., som betegner
resultatet af sammenbindingen. Opbinde
Næger. vAph.(1764). 7SO.(„Hos Landman-
den.«).

3) (jf. op 5 ; 1. br.) fastbinde noget til noget
andet; binde paa. vAph.(1772).III. S&B.
II

(arkais.) m. h. t. hjælm: iføre sig; „binde
op". *Med opbundne Hjelme de vented
Kongens Bud. Hauch.SD.II.278.

4-) (jf' op 7.1 samt bet. I.2; sj. i alm. spr.J

hindre ell. standse uden anvendelse af
egentlige baand. store Søer . . som har en
stedse ligedan, opbunden og tvungen Ud-
løb. OecMag. VI. 395. \\ m. h. t. fordøjelsen.

Foel-Hopperne maa ikke have Haure eller

nogen Fooring af Kierne, saasom Livet
derefter opbindes. OeconJourn.1757.179.

\\

(jf. binde (7.2) op; fagl.) om svigtende mælke-
ydelse hos en ko. opbinde Mælken. Larsen.
Det angrebne Dyrs Almenbefindende bli-

ver . . daarligere; Mælken opbindes. Landb
0.111.742.

5) (jf. op 7.2 samt bet. 2; dial.) ende
opbindingen af sæd; binde færdig, de
har opbundet. OrdbS.(sjæll.).

Op-binder, en. [-i'ben'ar] (landbr.) til

opbinde 2: person, som binder sæd op; bin-

der (l.i). Rostgaard.Lex.034b. Meieren . .

har en Opbinder efter sig. Schytte.IR.II.

116. Feilb. if. Op bind er ske. S&B. -bin-
ding;, en. [-iben'eii] vbs. til opbinde (ell.

binde op;. 1) som vbs. VSO. || til op-
binde 1.1. S&B. Opbinding af Træer og
Buske. HavebrL.UI. 173. (væv.:) VortHj.
III1.80.

II
(landbr.) til opbinde I.2, m. h. t.
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kreatur, jf.: Opbindingsplads for 120

store KTeaturer.Aalborgbogen.(191 3).39. der
er Betonkrybber baade til Foder og til

Vand. Opbindingsstænger er anbragte
i to forskellige I{ø\der.FoL^yiil901.2.H'p.2.

II
til opbinde 2, m. h. t. sæd. S&B. jf. Op-

bindingspige. Riget.^Vil911.3.8p.l. \\

(landbr. ell. vtt.) til opbinde 4. Feber . .

uregelmæssig Drøvtygning, Opbinding af

'Mælken.LandmB.II.368. 2) konkr.: baand,

rem olgn., hvormed noget bindes op ell. fast.

\\ (1. br.) om surringer til en eskimoisk slæde.

(le havde hverken skagler eller slæde

-

opbindinger. Freuchen.Storfanger.(192 7).

224. -blande, v. [8.2] [-jblan'a] vbs.-mg
(Molb.(HistTidsskr.2R.1.600). Bek.Nr.431
V^1917.§4). (især Oj 1) oftest i forb. m.
med: ændre ved tilsætning med noget andet;

blande (I.l.i) med. Kromanden (havdej vir-

kelig ikke . . opblandet sin Vin med andet
end med . . rent Y&nå. FAHeib.US.89. Af
mere lokal Natur er Spørgsmaalet om den
Mængde Ferskvand, Amazonfloden fører

ud i Havet . . hvor hurtigt og hvordan
det opblandes med Saltvand? Ilaturens V.
1921.387.

II
om krydsning af forsk, racer.

Hvor Europæerne er trængt frem, er In-
dianerne enten udryddet, fordrevet eller

opblandet. Hag. V.476. Selv Kvæget kunde
ikke trives i dette solhede, insektmyl-
drende Land (o: Mesopotamien), hvis det
ikke idelig blev opblandet med friske

Avlsdyr fra Elam.FrFoulsen.GO.lS. \\ m.h.t.

noget abstr. Sæderne vare desuden . . frem-
mede og opblandede med danske Sæder.
FAHeib.US.488. Holbergs morsomme med
Dansk opblandede Jøåetjsk.Roos.EK.51.
2) (jf. blande op i u. I. blande 5.5; sj.) i

forb. m. i: bringe ind i; indblande i. Kir-
ken synes jeg ikke skulde opblandes i

dette hér. JakKnu.G. 204. -blanke, v.

[11] [-iblaii'^a] vbs. -ning (vAph.(1759).
D&H.). (1. br.) pudse, polere paa ny; blanke

(2) op. vAph.(1759). VSO. D&H. -blok-
ke, v. [11] vbs.-nmg (jf.u.opsl&a; fagl.)

udvide noget ved at sætte det paa en blok;

blokke (2) op. de Skoe, som have været
vaade, skulle strax ophlokkes. MB.1837.2.

II
om udvidelse af anden art. kunstig Op-

blokning af Børmunden (hos hopper). Sal.^

XI.405. -blomstre, v. [9] [-iblcom'sdra]
vbs. -ing (Bagges.IlI.228. D&H.). begynde
at blomstre; sætte blomster; blomstre op. See,
hvor alting opblomstrer i en frisk Vext.
Birch.II.83. Epilobium angustifolium Linn.
. . er formedelst sine skjønne røde, ved
Opblomstringen lidt i det Violette spil-

lende Blomster tjenlig til Zirplante. -Bt6Z

Læg.XIX.194. || nu næsten kun (CP) i sam-
menligninger ell. overf.: udvikle sig stærkt.

Lund.ED.194. atter opblomstrede (landet)
i Fred og Velstand. Mynst.DrMaria.5. Han
saae Pigen opblomstre som en deilig Rose.
MO. det (er) en velkendt Sag, at en kul-
turel Nedgang tager en adskillig længere
Tid end en Opblomstring. Aarb.1933.253.

[111 -ede ell. (sj.)

idtv.FS.VIII.99). {æn'yd.

te (jf.CP -blusse, V.

part.*opblust. Grum
opblusse, antænde; jf. blusse op u. blusse 1

0^ 3.2) om ild, flamme: begynde at brænde
livligt; ogs.: skinne med luende farve; be-

gynde at gløde. *nu fra Gruen . .
|
Op-

blussede Luen. Grundtv.NM.56. *ved dit

(minde) opblusse mine Kinder. sa.Kvædl.
202. Det mest paafaldende kendetegn for

10 en ny stjerne er den pludselige, kolossale
ophlnssen.Naturens V.1918.418. j| især overf.,

om strid, lidenskab olgn. : komme til voldsomt
udbrud, dend Tydske Krig (som) udi fuld
Flamme opblussede. Slange.ChrIV.522. de-
res engang opblussende Vrede (steg) let

til Rsiseri. Molb.DH.lI.312. den opblus-
sende Epidemi. NatTid.^'^/al921.4.sp.5. om
person: gribes af begejstring ell. lidenskab,

(vi) mindes, hvor heftig Du stundom op-
20 blussede, men for strax igien at forso-

nes. Mynst.Oehl.il. Han var . . overordent-
lig heftig og opblussende. IfaMc/i.27.^5i.

t -blække, v. [11] (jf. blække opj trække
(en linie) op med blæk. VSO.I.397. Damerne
opblække deres Brodeermønstre. sws<.iF.
0125. -blære, v. [I.2] [-iblæ'ra] vbs.-mg,
(vist kun i perf. part. ell. som vbs.; fagl.)

hæve sig op i blærer; fyldes med blærer;

blære sig op. (man) holder (guldaffaldet)
30 saalænge smeltet i en . . Digle indtil al

Opblæring har sat sig. Hinnerup.Juv.469.
Mærket (er) let fremspringende, ligesom
opblæret. Ugeskr.f.Læger.l930.779.sp.l.
opblæse« v. ['cnbiblæ-sa] -te (tidligere

ogs. skrevet -de. Basth.JH.III.275). vbs.

-else (s. d.), -en (s. d.) ell. -ning (s.d.). {ænyd.
d. s., ty. aufblasen, jf. got. ufblesan; i bet,

1.2 til dels efter lat. intlare; j/. H. opblæst
samt oppuste)

1) (jf. op 1.2) fylde med luft; puste
luft i; blæse (2.3) op. I.1) (nu sj.) i egl.

bet. LTid.l724.640. opblæse Kinderne.
vAph.(1759). (man) opblæser . . Tarme,
for at kunne bruge dem til Pølser. Huus-
holdn.(1799).I.21.

|| (foræld.) m. h. t. kød:
blæse op for at give det et smukkere udseende.

opblæse Kiød. vAph.(1759). Citl809.(Fer-
8onalhist.Tidsskr.1916.295). \\ m. h. t. dele af
legemet: faa til at svulme op; navnlig (med.,

50 foræld.) om fødemidler: virke oppustende,
(frugten er) ey ret sund, thi den opblæser
livet. Fflug.DF.1113. LTid.1728.75. især i

præs. part. brugt som adj.: vAph.(1759),
skulde Lindser derfor være mindre op-
blæsende, fordi man finder dem navn-
fivne i det gamle Testamente? Tode.ST,
1.61. Ærter er en opblæsende MsLd.VSO.
D&H. 1.2) {til dels m. hentydning til fabelen
om frøen, der blæste sig op for at blive større

60 (i da. bl. a. hosReenb.Æ.68); jf. IL opblæst;
bibl. ell. højtid.) overf.: gøre indbildsk,
overmodig. Kundskaben opblæser, men
Kierligheden opbygger. lCor.8.1(jf. Mynst.
Jonstr.lO. Grundtv.VK.(1814).xxviii). i alt

dette er der intet Hovmod . . Intet, som
opblæser lMertet.Mynst.Fræd.n.352. Et
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saadant Jubilæum opblæser ikke. HBegtr.
FrborgHøJ8kole.(1920).73. || opblæse sig
ell. opblæses, blive stolt, opblæst. Kier-
ligheden bruger ikke Fremfusenhed, op-

blæses ikke. lCor.13.4. I kunne lære af os

ikke at tænke høiere, end skrevet er, at

ikke Nogen for Eens Skyld skal opblæse
sig mod den Anden. smstA.6. Mynst.Præd.
1.475. JBaden.Suppl.(1833).9.

2) (jf- op 11.1 ; nu sj.) m. h. t. ild: faa lo

til at blusse op, brænde stærkere ved at

blæse; blæse (2.2) op. jeg haver skabt en
smed, som opblæser kul i ild (1871 : blæ-
ser en Kulild op).Es.54.16(Chr.VI). (er)

Comfuren forsynet med et godt Trækhul,
saa opblæses Ilden bestandig ved Luften
og forstærkes. Huusholdn.(1799).1.24. Ild,

som ej opblæses (o: af mennesker, men an-

tændes af gud), fortærer \i2Lm.Job.20.26

(Buhl).
II

billedl, m. h. t. begejstring, liden- 20

skab. *Seer hånd (o: djævelen) de fattige

at give sig og hvæse
|
Af halv Fortviv-

lelse paa Armods trange Sti;
|
Da er han

færdig til at puste og opblæse
|
Slig Ild.

Clitau.IR.38. CPBothe.JN.34.
Op-blæselse, en. [-iblæ'salsa] (jf.

-blæsen, -blæsningj flt. -r. vbs. til opblæse.
VSO. spec: 1) (med., foræld.) til opblæse
1.1, om oppustethed i underlivet (vindkolik,

fiatulens). (Kalk.III.327). Opvarmende og 30

fordelende (lægemidler), mod Stivhed i

Lemmerne, Vinde, Opblæselse, Kolik. J
Sneed.III.lU. Ackermann.Opblæselser.(overs.

1794).3. 2) t til opblæse 1.2. jeg frygter
. . at der skulle være tretter . . øretudei-
ser, opblæselser (1819: Opblæsthed^, op-
rør. 2Cor.l2.20(Chr.VI). -blæsen, en.

[-|blæ's(8)n] spec. (med., foræld.) d. s. s.

-blæselse 1. fuldkommen metallisk Jern
foraarsager, naar det opløses i Maven, 40

Opblæsen og Opstøden. Tychsen.A.II.360.

-blæsning, en. [-|blæ-snen,] spec. (med.,

foræld.) d.s. Cit.ca.l720.(Krist.GamleRaad.

(1922).271). de som ere beladte med Op-
blæsning og andre Tilfælde af en svag
Fordøielse. Tode.ST.1.226. Et nyt Middel
mod Opblæsning eller Trommesyge hos
Uornqvæget.HCLund.Samler.II.(1804).270.
MO. L -blæst, en. {til op 4 (og egl.: vind,

som blæser op mod, ind mod land) ell. op 11 50

(egl. : begyndende blæst, tiltagende kuling, jf.
blæse (3.1) op^.^; jy.) uroligt vejr, blæst (der
hindrer fiskerne i at gaa ud). VSO.(„Om-
egnen af Ringkiøbing."). Ladningen blev
bjærget . . mens Skroget skiltes ad i en
senere vestlig Opblæst EibeAmt.1919.114.
Feilb. IL -blæst, part. adj. (ænyd.d.s.;
egl. part. til opblæse ell. blæse op

; jf. ty.

aufgeblasen samt lat. inflatus) 1) (jf. op
1.2 beg.; sj. i alm. spr.) rejst, frembragt af 60

blæst (vind, storm): optaarnet. *(stormen)
driver ankret Flaade ud af Havn,

|
. . snart

høit paa opblæst Bølge
|
de glide kiæm-

Eende; snart voldsom styrte
| i Dybets

ønvraa. Foersom.D.11.70. Klitstrækninger
og opblæste Sande . . der for en Del er

dækkede afFl&ntage.Trap.^V.328. 2) (nu
1. br.) til opblæse l.i: som, er fyldt med luft,

udspændt af luft; oppustet. Pflug.DP.397.
*Opblæst hænger Seilet, og Strandbred-
den viger. Pram.Stærk.81. opblæste Kiæ-
ver.VSO. En opblæst Blære. MO. jf.: *En
usund Frugt (o: frugten paa kundskabs-
træet)l

I
Opblæst og huul, og snarlig

smuldret hen. PalM.VII.132. \\
(med., for-

æld.) om (dele af) legemet, han (tog) For-
gift til sig, saa at han om Morgenen
fandtes død og opblæst. Holb.DE:.lI.342.
adskillige Sygdomme, som: opblæst Liv,

Hiertevee. LTid. 1759.380. Tode.ST.II.8.
Naar det nu indtræffer at et Kreatur bli-

ver opblæst af Kløvergræsset. HCLund.
Samler.II.(1804).270.

\\
(bot.) om plantedel:

som ligner en oppustet blære (inflatus). Træe-
arter.(1799).333. e.br. 3) (jf. opblæse I.2;

O overf. anv. af bet. I.2: som uden virkelig

grund føler sig andre overlegen; blæret (2);

hoven; indbildsk, han er opblæst, skiøndt
han Intet veeå.lTim.6.4. et hovmodigt
og opblæst Folk. Holb.Herod.106. *En mo-
dig Skipper giør sig til,

|
Er opblæst, saa

han lugter. Stub.81. Hans Faaborg havde
indyndet sig hos Kongen ved sit flittige

Arbeide, saa at Kongen villigt opfyldte
hans Begjæringer. Deraf blev Manden op-
blæst, foragtede Andre, navnlig Torbern
Oxe. CPalM.0.305. Hjortø.OS.104.

\\
(sj.)

som adv. hendes Siel (var hverken) neder-
drægtig begierlig, eller opblæst utaknem-
melig. Pra/ili!lH.TlJ.15.

II
om tale, adfærd

olgn. høitravende og opblæste Phraser.
Holb.DH.I.215. Den opblæste Maade, hvor-
paa han svarede mig, bragte mit Blod i

Kog. Bøgh.JT.128. -blæst-hed, en. 1)

(l.br.) til IL -blæst 2: oppustethed (jf. Opblæ-
selse). JNPa7ium.Bornholm.(1830). Till.56.

2) m til II. -blæst 3: hovenhed; indbildskhed.

jeg frygter . . at der skulle være Træt-
ter . . Opblæsthed (Chr.VI: opblæselserj,
Spmåsigtighed.2Cor.l2.20.Kierk.VIII.402.
-biede, v. [11] [-(blø-'aa] vbs. -ning (VSO.
MO.). {ænyd.d.s.; især i perf. part.) gøre
blød (igen) v. hj. afvædske; bløde (III.l.i) op.

Moth.B267. Hvad Liigtorne angaaer, saa
bør de enten skiæres eller opblødes. Tode.

VI.302. I Stedet for Brøddejg kan man
opbløde 3 afraspede Hvedeknopper i Mælk.
FrkJ.Kogeb.230. \\ nu især om vand og
navnlig stærk regn: gennembløde, en (af
regn) opblødt 'R2d.teskygge.SchandJF.53.
især m. h. t. jordsmon, vej: Snee, Slud, Regn
. . og Taage kappedes om at opbløde tor-

aen. Blich.(1920).VII.62. *treven var den
Kjørsel ( Paa den opblødte Sfei.Winth.X.

241. KnudPouls.Va.52. \\
(sj.) overf.: for-

milde; blødgøre. *det blide Ord . . | Op-
bløder Klippehiertet. ^&ra/i.C/irÆ:.58. f
-bod, en. {ved misforstaaelse af Aabod 1,

vel m. tilknytning til Op-gæld, -maal) til-

gift, godtgørelse, især ved tilbagebetaling af
et laan. de Laanende (maa) ej det aller-

ringeste Opboed enten begiære eller an-
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namme, men bør være fornøjede, naar de
lige saa meget og got, som de have ud-
laant, igien bekommer. Forordn. (Kvart-
udg.)^V9l708.Il.§7. spec: Opbod . . kaldes
den leie, som gives af lånekorn, som er

et fierdingkar på skeppen. Moih.B275.
-bolne, V. se opbulne. -bomme, v. [l.i]

[-ibom'a] vbs.-nlng (Sal?111.608). (væv.)

vikle, rulle rendegarnet op paa væverbom-
men; bomme (III.2). OeconJourn.1758.204.
OrdbS. -bore, i;. [-|bo-'ra] vbs. -ing (VSO.
MR.1848.8). 1) [3.2] (sj.) bringe frem, op

af jorden ved boring. Analysen af de op-
borede Prøver foretages i København.
Biget.Vil911.5.8p.6. 2) [6.i] (især ø; aabne
V. hj. af et bor; bore (II) op. VSO.I.453.
Mandsperson . . Forsøgt at opbore Skrive-
bordsskuffe. PoZi<iÆ;.i8/92^^5.4.

II
bore ud.

opbore et tilstoppet Hul. VSO.I.453. MB.
1848.8. -bragt, part. adj. til opbringe
(ell. bringe op^; især i flg. anv.: 1) (især

emb. ell. ^) til opbringe 3: opsnappet; fan-
get; kapret. Moth.B375. de opbragte og
fangne Personers Udløsning. Nørreg.Pri-
vatr.III.292. 2) (især dj til opbringe 5:

som er bragt i stærk vrede; voldsomt irri-

teret; forbitret; fortørnet. LTid.1740.184.
det (var ikke) et blot Pralerie; da jeg op-
bragt over vor Trætte . . i min første
Heede besluttede, reent at slaae Haanden
af min Broder. Ew.(1914).IV. 238. Hugo
(opbragt). %Det lyver du. Forvovne 1 i din
Bals.'' Oehl.VI.83. i et opbragt (Brandes.DD.
48 : indigneretj Øj eh\ik.Brande8.I.395. (hun)
viste sig i Døren i sin mest opbragte Sinds-
stemning. iSc/ian(?.F.589.

II
(sj.) overf. her

havde han havt imod sig ei aleene den
fiendtlige Søemagt, men ogsaa den op-
bragte Natur. Vogelius.Lovt. 71. 1, -brase, v.

[11] [-|bra-'s8] (jf. -snurre, -stege; sj., jf.:
„braser op . . er mere brugeligt." VSO.; sml.

dog jy. op braselse, levninger, der varmes op)
d. s. s. brase (II.l.s) op. VSO. II. -brase, v.

[-ibra'sa] -ede ell. -te; part. -t. vbs. -ning
(s. d.). 1 ) [4] dreje ræerne (ell. en raa) fra
bidevindsstillingen nærmere mod tværretnin-
gen; brase (lY) op. vAph.(1759). Naar man
sejler bidevind, brases altsaa Underraaen
saa meget ind som muligt (den skærpes),
hvorimod Bovenræerne stilles opbraste
o: mindre indbraste end Underraaen.5ar-
denfl.Søm.I.167. 2) [7.i] brase ræerne paa
fortoppen ell. agtertoppen bak, saaledes at
skibets fart standses; næsten kun i forb.
ligge opbrast, ligge stoppet. SøLex.
(1808). Seheller.MarO. jf.: *Nu gjør vist
Britten Knuder;

| Jeg tæller en og to og
tre

I

Opbraste Orlogsskuder. Drachm.DM.
86. -brasning, en. [-|bra-'sneix] især (^)
som vbs. til II. -brase; ogs. om den vinkel,

som ræerne (de øvre ræer) danner med den
skærpede underraa. Den velinstrueredeSkip-
per. (1800). Anhang. 6 7. Barden/l. Søm. II. 3.

SaUXVIII.870. -bremse, v. [7.i, 11]
[-ibrBm'sa] vbs. -nmg. standse (et køretøjs

fart) V. hj. af en bremse; bremse (IV.2).

Overskæringer, hvor Farten skal sættes
ned — eller hvor Sporvognstoget . . helt
skal opbremses. NatTid.^Viil927.M.11.8p.5.
opbringe, v. ['(»)b|brei],'a] (f oppe-

bringe. JJuel.45). præt. -bragte (tidligere

ogs. skrevet -bragde. Mall.SgU.314); part.

-bragt. vbs. (især i bet. S) -else (Gram.Bre-
ve. 202. Nørreg.Privatr.III.292. Scheller.

MarO.) ell. -ning (se bet. 4). {ænyd. d. s.; jf.
10 bringe op (u. II. bringe 5.ii^ og opbragt)

O (jf' op 1 og 4:', nu sj.) bære, føre op;
bringe op (1). (forsikringen) endis, naar
samme Gods paa Landet er opbragt. DL.
4—6—7. Man troer (klosteret) opbragt af
Troldmænd paa denne Høide. -Ba^^es.DF.
XI.53. Han lod Kornet opbringe paa Lof-
tet. 750.

2) (jf- op 3^ bringe frem for dagens lys.

2.1) (sj.) i egl. bet. Ved Hosten . . op-
20 bragtes en grønlig Slim. FTrier.Den typho-

ideFeber.(1860).174. Ugeskr. f. Læger.1927.
1025.sp.2. 2.2) (jf. bringe op 4; f m. h. t.

ord: fremføre; især m.h.t. mening, skik

olgn.: indføre; bringe paa bane; bringe
i brug. Ord, som sielden . . forekommer,
har hånd indført heri (o: i en kommentar
til Jobs bog), saa og opbragt mange for-

lorne Stamme-Ord af det Arabiske. LTid.
1738.519. (koppeinokulationen) maa være

30 opbragt og paafundet af hvem det maatte
være; naar den kun var det menneskelige
Kiøn til l^ytte.Bottbøll.S.L32. (han) var
den første, som opbragte Jern-Verkers
Drift i EvLslanå. KSelskSkr.XI.197. 2.3) f
bringe til veje; skaffe; frembringe;
m. h. t. tropper: stille paa benene. Endnu op-
bringer Landskaberne Aarligen 179426.
Vegter Salt. Pflug.DP.434. til Penge at
opbringe, brugte hånd undertiden de

40 Middel, som ikke vare efter Almuens .

.

Sind. Gram.(KSelskSkr.I.301). Kiøbstæder-
ne paatoge sig af hver Plov at opbringe
een Soldat. Slange.ChrIV.576. Bagges.L.II.
25.

II t i videre anv., m. h. t. kiv, strid:

opvække; fremkalde, hånd (erklærede) sig
self for en Absolut Herre i Landet .

.

hvilket atter opbragte den anden Krig.
Pflug.DP.573.

3) (jf- op 5.2 og 8.1 samt bringe op 6)
50 standse og føre et sted hen; fange; op-
snappe. Haandverks-Svenne (skal) Qvar-
teermesteren, naar . . de ere ørkesløse . .

lade opbringe, som andre Løsgiengere.
Forordn.^V9l708.§23. Telemack hafde væ-
ret ude paa Partie, og opbragt en deel
fanger af de Dauniers. Dumetius.III.92. til

Undersaatterne . . som opbringe nogen
Fæstnings-Slave, og ham anholde . . be-
tales 4 Rdlr. Opbringerpenge./S'Å;r.('ilfjK.//9

60 1754. Indfinder nogen af den borgerlige
Stand sig ved nogen Slags Opløb, skal
de af Patrollerne, Vagten og Politien op-
bringes til næste Vagthuus. PZ.^"/7i759.

CBernh.NF.II.160. S&B. \\ m. h. t. løsgaa-

ende kreatur: optage. JPhHage.Kbh.sAmt.
(1839).190. (bønderne) kunde være for-
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trædne og ligefrem lægge an paa at op-

bringe Dyr, der kom ind paa deres Ene-
mærker, for siden at presse Løsepenge af

dets Eier. Steenberg.H.1.71. || nu især (^)
m. h. t. skib (og ladning): besætte under
krig og føre til nærmere undersøgelse; ofte:

kapre; tage som prise, anholde, og op-
bringe . . alle de Skiibe, som agtede sig

til eller fra Narwa. JJweZ.4i. SøkrigsA.

(1753).§934. en berygtet Kaper, som hav-
de opbragt flere af vore Skibe. Etlar.SB.

363. der (skete) et stort Arbejde for at

tilvejebringe fra England Majs, som var
opbragt og oplagt der. ORode.KV.32.

4) (jf. op 9.2 samt bringe op 2 og S) give

større værdi; bringe i god, fuldkommen stand;

bringe paa fode; spec. (guldsm.) m. h. t. smyk-
kesten: forhøje glansen ved underlæg-
ning med folie. Denne Maade (o: at

sætte smykkestene paa folie) . . kaldes at

bringe dem op eller Opbringning og ud-
gjør Juvelerenes største Kunst. Hinnerup.
Juv.402. Ved Fatning af farvede Stene
anvendes . . forskjelligt farvet Folie, hvor-
ved Stenens naturlige Spil kan forhøjes

(opbringes) i betydelig Grad. OpfB.^ VII.
322.

5) (,jf. op 9.2; vel egl. til op 2.1 og m. bet:

faa tU at fare op; nu 1. br., jf. dog op-
bragt 2) gøre vred, forbitret; bringe i af-
fekt; irritere; ophidse. vAph.(1759). mit
Folk (o: det norske) er hidsigt og opbringes
let. Mall.SgE.393. af al Frækhed . . er der
ingen, der forbavser og opbringer mig
mere end den at ville maale sig med Dem.
Brandes.IV.475. der (var) sket Meget, som
havde maattet opbringe Karl Johan mod
ham. BSchwanenfl.HW.245.
Op-bring^er, en. [-ibrei^'or] spec. (især

.^) til opbringe 3: person (ell.skib), som
opsnapper, kaprer, (fiskere fra fremmede
sogne skal) have deres Vaad og Baad for-

brudt til Angiveren og Opbringeren. For-
ordn.'Vi2l750.§13. Blich.(1920).XX V.109.

Scheller.MarO. || hertil Opbringer- penge.
Skr.(MR.f/9l754(se u. opbringe 3;. Berl
Tid.^^hl833.3.8p.l. S&B. -briiste, v. [3.2]

{ænyd. d. s.; nu kun bibl.) om kilde, vandløb
olgn.: komme frem af jorden; aabne sig;

briste, paa den samme Dag opbrast ^C/ir.

VI: opbrøste; 1931: brast; alle Kilder i

den store Afgrund. lMo8.7.11. hun (skal)

Eaa samme stæd være . . ihjelslagen,
vorefter saa dette Kilde Væld skal være

opbrusten. AlbThura.(Aarb Mors. 1919. 85).
-brud, et. {jf. oldn. uppbrot, adbning,
hul) vbs.til -bryde CeZZ. bryde op). \) (sj.)

til -bryde 2.1, om voldsom adbning af gem-
me ell. lukke. Baden.JurO. 2) (jf. bryde
op 2; /. br. i alm. spr.) det at noget aabner
sig, brister; om isbrud: Nevaflodens Op-
brud ødelagde Broerne. 750. Isens Op-
hruå.D&H. jf. lsoYihT\iå.Naturen8V.1914.
205.

II
(med.ell.vet.) om saar, byld olgn. Bubo

(o: en byld) er moden til Opbrud. ÆToc/cTe-
neriske filfælde.(overs.l 792).75. Grunth.Besl.

149. jf.: Saaledes er Krigen . . at betragte
. . som det naturlige Opbrud af en ond-
artet Byld. HNClaus.UT.8. 3) <i/ -bryde 4:
det at begive sig bort, tage af sted; især om
troppers afmarch ell. om afbryden af et sam-
vær, et ophold. Moth.B415. dend Danske
Magt udi Slesien spurte Hertug Fried-
lands Opbrud og Anmarsch. /S^aw^e.CArlF.
588. *Har ikke længst til Reisen jeg gjort

10 Opbrud? Pfti3f.yj.i4i. Der blev et stort

Opbrud af alle 'Da.meT.Bang.Udv.358. blæse
til Opbrud. S&B. jf: Buccinaen gøede Op-
brud ssignal et. iVisPe^./SG^.i45.

II
billedl.

I Tiden nærmest før det 18. Aarh.s Midte
mærkedes et Opbrud paa alle Aandens
Omraader, en Stræben efter at frigøre sig
for den nedarvede Opfattelse af Stat og
Ssimivind.JohsSteenstr.su. 107. (bibl.) om
døden : Tiden til mit Opbrud er for Haanden.

20 2Tim.4.6(1907). -briige,v.[7.3][-,bru-'(q)8]
(især CP og navnlig i perf. part.) forbruge
fuldstændig; bruge (3) op. .Moth.B395. Hvad
min gamle Viin er angaaende, da er den
for lenge siden opbrugt. Holb.Bars.IV.4.
Hrz.D.IL214. 5Mos.32.23(Chr.VI afvig.).

O -brus, et. (1. br.) vbs. til -bruse (ell.

bruse op); overf.: Slutningen af det 18de
århundrede havde været et jublende op-
brus. Grønb.RS.79. -brnse, v. [11] [-ibru-'-

30 S8] vbs. -ning (Tychsen.A.II.46. Molb.DH.
11.53. AOlr.NA.47), jf. -brus, (j/. bruse op
u. n. bruse 1-2^ 1) (nu sj.) i egl. bet.: be-

gynde at bruse ell. skumme. VSO.I.517. Bøl-
gerne opbruste og hævede sig frygteligt.

VSO. *naar det vidtstrakte Havdyb . . i

dumpt opbrusende Bølgegang kommer.
Gertz.(Wilst.Il.(1909).XlV.v.l7). U spec.

(kem.) om stærk udvikling af luft i vædske:
begynde at skumme, moussere, alkaliske

40 Jordarter . . bruse med Syrer, hvilket
man kalder: Effervescens eller Opbrus-
ning. Tychsen.A.II.46. Øllets Opbrusen.
VSu. 2) CP overf.: komme i lidenskabelig

Ibevægelse; bruse (11.2) op. *Hver Sinds-
Omvexling (o: hos en kvinde) skeer med
Storm og Heftighed,

| Og Had opbru-
ser ei meer end ErMendtlighed. SkVid.
VII. 167. som vbs.: han (hørte) en for-

færdelig Larm i Huset: det var et Tor-
so denbrag af Postmesterens Opbrusning,
med hans sædvanlige Forbandelser over
Fruentimmerne. Jw^.I-P.1.5 7. Det glæder
mig . . at see denne Opbrusen af din Æres-
følelse. Hei&.Poe«. 7.-2(54. Esm.III.353.

||

især i præs. part. som adj. Adskillige Hand-
linger af denne Konge vidne om et hef-

tigt og let opbrusende Sind. Molb.DH.II.
424. Som de fleste opbrusende Mennesker
fortrød han sin Hidsighed næsten øjeblik-

60 kelig. i)rac;i»w.P7.55. „Jeg gør, hvad jeg
vill" H. opbrusende. „Nej, du gør ikkel

Du skal ikke opirre migl** Rode.Dg.lOO.
-bryde, v. [-ibry-'aa] vbs. -ning (vAph.

(1759). MO. isæribet.2: PolitiE.^ia922.5.

^Vol 924.3. FagOSnedk.) ell. (nu næppe br.)

-else (EFont.Atlas.III.213. OecMag.IV.40.
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VSO.), jf. -brud. {ænyd. d. 8., jf. æda. up-
brytæ; sml. bryde op (u. III. bryde 7.7J

samt -brække) t) [3.i] (jf. het. 2.2 og 4; nu
8j.) fjerne noget (med magt) fra dets plads,

leje; brække op; tage op. (de) have opbrudt
og bortkiørt saa mange Stene, som de har
kundetfaae.JPPraR4C.45. opbryde Bro-
stenene. MO, 2) [6.1] (især iD) aahne med
magt. 2.1) m. h. t. gemme, lukke. Gaar no-
gen ind i beseglet Sterfboe, og der op-
bryder, eller borttager Seglene.I>L.5—2—
87. Fort luk Døren op, eller jeg skal lade
den opbryde. Holb.Masc.II.l. Dette Brev
blev opbrudt før det kom mig til Hænde.
CPRothe.JN.173. Endog Gravene opbrød
man, og trak Ligene frem. Molb.DII.1.349.
I Lejligheden har (tyven) opbrudt Skrive-
bord og undersøgt alle Gemmer. FolitiE.

^Viol923.4. 2.2) m. h.t. overflade: frembringe
aabning i; sprænge; ogs.: ødelægge, (han)
kom indtil Ekbatana . . og opbrød (1871:
hær]edej dens g8ider.Jud.l.l4( Chr. VI). Be-
voxningen tilintetgjordes og Klitten op-
brødes (o: af vinden). Andres.Klitf.219. Saa
stærkt for Blodet ham til Hovedet, at det
opbrød Saarets fine Hinde, saa det igen
begyndte at bløde. SMich.Æb.26. opbryde
. . et gammelt Stuegulv. FagOSnedk.

\\
(nu

næppe br.) m. h.t. jord: tage under ploven.

Jorden, som var øde og udyrket, lader I

med Bekostning opbryde. Holb. Samt. 11.

nye opbrudt Land. Fleischer.AK. 105. PA
Heib.US.197. VSO. S) [7] f m. h. t. virksom-
hed: afbryde; ophæve, den vanskelige . .

Belejring . . maatte opbrydes. JLodberg.
ManderupDue.(1711).127. (et) Grændse-
Mode (blev) uden nogen endelig Slutning
af de Danske . . opbrudt. Slange.ChrlV.198.
4) {egl.: tage en lejrs telte op; jf. betl; nu
sj.) intr. : begive sig bort fra et sted. Tsaren
(gav) ordre, at de strax med Armeen skul-
de opbryde.JJueU24. Reskr.(MR.)Vi2l772.
§7. *da jeg saa mangen Flyvers Lod fik

friste
I

— ej ulig en for tidlig opbrudt
Storks— . Drachm.DJ.1.106. Den 10de Juni
om Morgenen tidlig opbrød Corpset og
gik til Oxevad. SuBarth. Livserindringer.
(1900).IL4L t -bryste, v. [l.i] (ænyd.
d.s.) skyde brystet frem; bryste sig. *Strax
Venus reyser sig fra Bord

|
Hun modig

sig opbryster. Cit. 1705. (Thott4'' 1525.57).
Reenb. 1.198. -bræk, et. (1. br.) vbs. til

-brække || til -brække 2: opkastet mave-
indhold; bræk. Skjoldb.PL.58. -brække,
V. vbs. -ning (s. d.)

, jf. -bræk. (jf brække
(5.10) op samt -bryde^ 1) [S.i] (ikke i rigs-

spr.) d. s. s. -bryde 1. De store Stene, som
ey kan faaes opbrækkede, søges . . ved
Kløvning eller Miining at faae i Stykker.
JPPrahl.AC.46. 2) [3.2] (især som vbs.) ud-
tømme maveindhold gennem munden; brække,
kaste op. vAph.(1759). Hag.IX.118. || det
opbrækkede, (nu næppe br.) det opkastede
maveindhold. vAph.(l 759). Galde i det Op-
brukne eller Sto\gSingen.BiblLæg.XIV.151.
3) [6.1] (nu næppe br.) d.s.s. -bryde 2. 3.1)

d.s.s. -bryde 2.1. *Opbrekker Gravens Dør.
Falst.Ovid.54. opbrække et ^rev.vAph.
(1759). Fængslerne opbrækkes, Forbry-
derne \øs\ades. Bagges.DV.1X.54. 3.2) d.s.s.

-bryde 2.2. (en) opbrukken Gade.Argus.
177l.Nr.42.4. Nu begyndte han paa at op-
brække Gulvet. Ing.KF. II. 154. || m. h. t.

jord. Opbrekke en Åger. vAph.(1772).III.
VSO. 4) t intr.: aabne sig; bryde op; om

10 is; vAph.(1759). 5) f intr.: d. s. s. -bryde 4:.

Staden, som med store Stycker og en sterck
Gvarnizon var vel forsynet, begegnede
(fjenderne) saa, at de inden faa Dage maatte
opbrekke. Pflug.DP.518. vAph.(1772).IlI.
-brækker, en. (1. br.) til -brække S.i:

(person ell.) ting, der bryder noget op, aab-
ner noget, jf.: Jernopbrækkerstang.
PolitiE. Kosterbl. »/lo 1 925. 2. sp. 2. -bræk-
ning:, en. (jf. -brækj vbs. til -brække (ell.

20 -brække op). 1) som vbs.; især i flg. anv.

(jf. vAph.(1759)); til -brække 2: Éfterat
Patienten nu havde indtaget et vomito-
rium, udkom endelig ved den første Op-
brækning et klart og seigt Yand. LTid.
1737.159. D&H.

\\ (jæg.) til brække op 3,

om udtagelse af inavoldene af storvildt. Baud.
GK.113. 2) konkr. 2.1) (jf. -bræk, -brække 2)
opkastet maveindhold. 2.2) (jf. -brække 3.2

slutn.; dial.) hedejord, der nylig er taget under
30 plov. Feilb. CP -brænde, v. [7.3] [-jbr^n'a]

vbs. -else (3Mos.6.2(Chr.VI). Gram.B'reve.
233. VSO. Brandes.IV.122)ell.(nualm.)-ing.
(glda. vpbrende (Mariagerleg.158. DGL.1.
184); jf. brænde op u. IL brænde 22) 1)

(nu 1. br.) intr. : fortæres helt af ild. DL.5—
7—1. (hun) kaste ham under sig paa Ilden,

saa at hånd med hende levende maatte op-
brende. Pflug.DP.761. jf.: Sibylles Spaa-
domme . . hvori det hedder, at . . Prøjsens

40 Ørn skal opbrænde, mens Dania skal sove i

Eo.JacPaludan.UR.26. 2) trans. 2a) i egl.

bet.; om ild: fortære helt; om person: lade

fortære af ild. Klinten sankes og opbræn-
des med Ild. Matth.13.40. Husiterne ihiel-

sloge Præsterne . . opbrændte Kirker og
Klostere. Holb. Hh. 1.336. »Den Gang han
landsatte Hæren, |

Skibene (han) paa Ky-
sten opbrændte. PaZM. 7.57^. min Faders
Papirer, hvoraf han havde bestemt nogle til

50 Udgivelse, andre til Opbrænding. i)rac^m.
E0.356.

II
m. h.t. person; især: brænde som

offer ell. til straf, de have bygget Tophets
Høie . . for at opbrænde (1931: brænde^
deres Sønner og deres Døtre i Ilden. Jer.

7.31. en stor Opbrændeise af Kættere i

Sevilla. Brandes.X.535. refl.: Man tilstæder
(braminernes hustruer) at opbrænde sig Le-
vende med den døde Mands Legeme. Holb.
Hh.I.199.

II
billedl: afskaffe; udrydde. (Car-

60 lyle) betragtede Revolutionen kun som den
vældige Opbrænding af forældede Brug og
Uretfærdigheder. JohsSteenstr.HN.31. den
moderne Naturvidenskabs Pionerer i det
16. og 17. Aarh. begyndte at opbrænde Old-
tidens vrange Forestillinger om fysiske og
kemiske Fænomener. WSchivanenfl. TF.2. \\

XV. Rontrykt "/< 1934 47
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opbruge til brændsel. Det hele Forraad af

Tørv er allerede opbrændt. 7S0. 1.48^.
||

om solstraalers virkning, saa stor . . een
Tyrke at kornet af samme tyrke bortvis-

nede og blev saa godt som opbrændt. 5or-
rebye.TF.458. 2.2) (nu næppe br.) forbruge til

brændevinsbrænding; brænde (II.8.3). Korns
Opbrænding til Brændevin. FAHeib.VS.8.
brætte, v. [l.i] (næsten kun i perf. part

tilbud ell. udbud. 4a) i al alm. Een hver
. . maa kiøbe Bøndergaarde, eller Sæde-
gaarde med tilliggendis Bøndergods, og
det . . uden Opbud til Ejendom beholde.
DL.5—3—19. Moth.B477. A.2) om opraab
ved auktion olgn.; ogs. om auktion, lici-

tation olgn. Moth.B477. Den aarlige Con-
sumptions Forpagtning beløber sig, efter

sidste Opbud, til 6500 Rdlr. EPont.Atlas.IL
1. br.; i S&B. betegnet som no.) bøje opad; lo 351. Der skede Opbud af adskillige Varer
rulle, smøge op; brætte op. (den) opbræt-
tede Fsin^msihsit.FlensbA.^y71909. TilLl.sp.6.

opbrættede Ærmer. JVJens.NG.44. KBe-
cker.B.263. \\

(si.) m. h. t. læberne, en bred
opbrættetMund. AaZc/.P^.iOS. De saa hans
Tænder mellem de opbrættede Læber.
Buchh.EG.97.
Opbad, et. ["a)b,bua] flt. d. s. ell. f -(d)e

(i bet. 2: Slange.ChrIV.570. i bet.4:.s: Tul

som gik ind iglen. F50. jf.u. bet. 4.3: gøre
opbud paa noget. Gram.Nucleus.56. 4.3)

om overgivelse af ejendom; især om debitors
overladelse (p.gr. af øjeblikkelig manglende
betalingsevne) af sit gods til kreditorerne
som fyldestgørelse for deres krav (Cessio bo-

norum); især i forb. gøre opbud; i senere

tid (indtil ophævelsen ved Lov^^li2l858.§5)

ofte omtr. ensbetydende m. Fallit (II), Kon-
lin.II.116) ell i (d)er (i bet.4.s: Laugs-Ar- 20 kurs (I.l). DL.1—24—34. hans Skyldener
tikler til 1723.1.307. Stampe.IL204). {oldn.

uppbod i bet. 2, jf. ty. aufgebot; vbs. til

opbyde)
\) f til opbyde 1.2. „Udfordring til Krig,

til Slagsmaal, til Tvist." Leth.(1800).

2) (jf. Opraab 1 ; især foræld, ell. om udenl.

forhold) til opbyde 1.3: opfordring fra
landsherren til at gribe til vaaben; ind-
kaldelse til krigstjeneste CJ/". Masseop

havde den samme Morgen giort et svig-

agtigt Opbud. JSweed.F27Z.557. for at hin-
dre Opbuder og Falliter. Tullin.II.116. Hu-
set havde gjort Opbud og kunde ingen
Penge sifsende. BUch.(1920).XI.213. An-
ordn.(Till.)Nr.29V8l872.§2.\\ billedl Længde,
Tidens Længde er vel den Fordring, som
bringer de Fleste til at gjøre Opbud. Kierk.

IX.294. han (sendte) sit Sølvtøj ind som
bud^. 2.1) i al alm. Moth.B477. U-adel 30 Gave til Banken, da Staten gjorde Opbud
saavel som Adel (var) forbunden (til at

gaa i krig), naar Opbud var skeet. Gram.
(KSelskS'kr.11.265). dø i den legale Lande-
fejde, paa Fyrstens Opbud blandt Lehns-
vasaller. Drachm.KW. 1 9. VortForsvar. ^Vi
1905.1.sp.3.

II
(sj.) billedl. Man gør Opbud

Landet over efter (o: efterlyser overalt) en
Bondepige, som er saa heldig endnu at

have Racepræget nfortalsket.VVed.M.46.

iSlS. Bornh.Samlinger.XI.(1917).64.
Opbuds-, i ssgr. især (jur., foræld.) til

Opbud 4.3. -behandling, en. (jf. Fallit-,

Konkursbehandling;. Grundl.(i849).§40.
-bo, et ell. t en (Schytte.IR.V.211. Stampe.
11.196. jfVSO.). O/. Fallit-, Konkursbo;,
ingen Erstatning kunde ventes af den und-
vegne Borgemesters Ophndsbo.Ing.EF.
VIL199. et Fallit- eller Ophvidsho.Hylling

.

2,2) omden opbudte, sammenkaldte, vaa- 40 EJ.133. -kommissær, en. d.s.s. -mand
bendygtige styrke. Dette Opbud kand
udgiøre meere end 200000 Mand. LTid.1726.
77. MilTeknO. Først kom Garden med
Skytset . . derpaa Opbudet af Borgerne
og Bønderne, tilsidst Kongen, Hertugen
og Ridderskabet. Fabricius.!).II.68. || i vi-

dere anv. Processionen foregik uden de
ventede Forstyrrelser. Et vældigt Opbud
af Politi umuliggjorde Iværksættelsen af

.. Demonstrationer. PoZ.^Vn2907.i. Paa end- 50 buUern; 2. led er vel no. dial. hnll2i, boble,

1. Forordn.''^ia805.§20. Forordn.''1121828.

§5g. -mand, en. 1) om (hver af) de to af
retten (if. DL. 5—14—42) beskikkede mænd,
der skulde varetage et opbudsbo. Forordn.^^lix

1757.§1. Baden.JurO. 2) person, som gør op-

bud. Anordn.(Till.)Nr.29^lBl872.§2. -pris,
en. [4.2] (sj.) pris, hvortil noget opraabes paa
auktion. BerlTid.^yel924.Aft.7.sp.2.

t op-bnlle, V. [3.2, II.2] {jf. ty. auf-

In"''
nu større Fester . . samledes man til Blot
der. Cimbrer, Aaboer og Harder, Opbud
fra hele Jylland. JVJens.CT.88.

3) (jf. bet. 2.1; CP til opbyde 2; især i

forb. m. af: benyttelse, brug, anspæn-
delse (afkræfter, hjælpemidler), det dunkle
Ubekjendte, jeg . . med Opbud af al min
Opfindsomhed . . havde søgt. RSchmidt.SS.
154. Anspændelsen af Opmærksomheden,

ty. dial. bullen, skumme) boble op. *Den
skarpe Gift slaaer ind i alle Svede-Hul-
ler,

I
Saa Padde-Hattens Blod, som sydend

Vand opb'aller.IIolb.Metam.80. -bulne,
V. [I.2] [-ibol'na] vbs. -ing (vAph.(1759).
VSO.IV.0125). (nu sj.) svulme op, hæve sig

p.gr. af betændelse, bullenskab; bulne (2) op.

vAph.(1759). Hans opbulnede, apoplek-
tiske Rænder. Wied. L0.79. -bunde, v.

Opbuddet af Energien. IIøffd.E.60. med et 60 [11] [-,bon'a] vbs.-mg(RingkjøbingAmtsDag
Opbud af al sin Yil\ekrsift. Pont.FL.125.
med . . store Opbud af personlige An-
strængelser lykkedes det (kongen) at be-
sværge Stormene (i rigsdagen). VagNyh.^/n
1907.1.SP.3.

4) (jur. ell.emb., foræld.) om (o ffentligt)

blad.^'^/il927.8.sp.5). (sko.) forsyne (træsko)

med ny bund; bunde (1) paa ny. Grenaa
Folketidende."^^Izl928.4.sp.l. -bundte, v.

[I.2] [-ibon'da] (nu sj.) samle, binde sammen
i bundter; sammenbundte. Hør og Hamp,
naar samme henlægges til Bevaring, bør
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være oph\indtetForordn}Vjl799.§27. Oppe
ved Loftet over Skorstenen hænge . . tør-

rede Fisk, opbundtede Tobaksblade. Etlar.

US.97.
opbTfle, V. ["(ob,by-'a8] præt. -bød; part.

-budt ellfnu næppe br.)-hudei(Slange.ChrIV.

293. GylbJIL172.X.190. Dom.7.24(Chr.VI
og 1931 afvig.)), -buden (vAph.(1772).III.
som adj. i fk.: ophuåden. Moth.B478. ogs.

efter have: vAph.(1772). III), vbs. -else

(Mynst.BlS.II.196. Goldschm.I.315. Blaum.
Sk.55. i bet.3: DL.l-6~6. Lov^V5l854.§5),

jf. Opbud. {glda. upbiudhæ i bet. 3, jf. ty.

aufbieten, mnt. upbeden; sml. byde op u.

II. byde 8.6)

1) (jf. op 2.1j opfordre til at rejse sig

ell. komme, l.l) (mi næppe br.) opfordre til

dans; byde op (1). Hun blev kun to Gange
opbudt hele Aftenen. VSO. Jeg opbød Hyrd-
inden. 5/ic;i.(^i950;.ZFIII.i7^. MO. 1.2) t
især i forb.m. til: tilskynde (til); opfor-
dre (til). Almuen paa Øeland (blev) opbu-
det at hylde Kongen. Slange.ChrlV. 293.
*Du . .

I

Opbyder os til Fred og vil ey stride

meer. NordBrun.Zar.31. Biskoppen frem-
traadte, og opbød til at gaae hen til den
henfarne Menneskevens GrsLV.Penia.1809.

27.
II

udfordre. Leth.(1800). jf.: *Hun var
udrøsted, og til blodig Kriig opbød

|
Nep-

tuni . . Svømme-Hær (o: hun fangede fisk).

Clitau.PT.87. \\ m. obj.: foreslaa. Jeg drak
et Glas, og da jeg ved det andet opbød
Capelm esterens Skaal, raabte hun . .: „Ja

I

isil** Bagges.L.1.243. t.3) (især foræld.) op-

fordre til at rejse sig til kamp; kalde under
vaaben; indkalde; undertiden (hos sprog-

rensere): mobilisere. Hvo som opbyder
enten Land-Militien, eller andre Kongens
Ryttere, eller Fodfolk, uden Kongens Be-
falning, have forbrut Ære, eller Liv, eller

Gods. DL.6—4—4. han opbød Adel, Bor-
gere og Almue Huus fra Huus til Landets
Forsvar. Holb.DH.II.183. OehlVS.29. Her-
tug Frederik . . behøvede en Maaned til

at samle 6,000 Mand opbudt Landfolk fra

Frisland og Eidersted. CPalM. 0.461. Fa-
bricius.D.il.34.

2) CP overf. anv. af bet. 1.3: tage (alle hjæl-

pemidler, kræfter) i brug; sætte i virk-
somhed; anspænde. Opbyde al sin Ye\-
i2i\Qn\iQd.Leth.(1800). Alt blev opbudet
for at fornøie dem. Gylb.X.190. Forgjæ-
ves opbyder jeg al min Sjæls Kraft for

at fremtrylle dette Billede. Kierk.1.295. An-
skuelser . . som Partiet . . bekæmpede med
Opbydelse af alle Magtmidler. Brandes.III.
123. Forspidsen af Kølen . . havde Hvid-
bjørn allerede med Opbydelsen af sit he-
deste Snille formet til det gabende Hoved
af et Uhyre. JVJens.Br.249.

3) 07- op 6.2 samt oplyse 3.i slutn., op-
raabe 2 slutn.; jur. ell. emb., foræld.) tilbyde

offentlig. 3.1) offentlig tilbyde ell. udbyde
(til salg, leje osv.). Kand Formynderen
ikke sette sin Myndlings Penge ud paa
Rente, da bør hånd dem at opbyde til

Hiem- og Lands-Ting. DL.3—17—28. Op-
bydelse. Herved opbydes 465 Rbd. 62 fi.

Sedler og Tegn, Umyndiges Midler under
Grevskabet Lindenborgs Overformynderi,
til Udlaan paa anordningsmæssig Maade.
Aalborgstiftstidende.''kl839.4.sp.l. Ønsker
nogen sin Tjeneste som Tyende opbudt
ved Kirkestævne paa Landet. Lov^%i854.
§5. 3.2) udraabe til bortsalg paa auktion

10 olgn. Moth.B478. Torsdagen den ISFebru-
arii . . skal ved offentlig Auction femte
og sidste gang opbydes og til den Høyst-
bydende bortsælges . . Nissens tilhørende .

.

GaiSLrd.Adr.'/2l762.sp.9. vAph.(1764). „Skul-
de man sætte Pigebørn til Auction I**

—
„Ja, jeg skulde gjerne lade mig selv op-
byde; men jeg er bange for, der er Ingen,
der gjør Bud paa mig.** Hrz.IX.96. 3.3)

tilbyde at overlevere en noget; især om debi-
20 tor: tilbyde at afgive sit gods til kre-

ditorerne som dækning for sin gæld. Det
skal een hver, som formedelst stor Gield
og hans Indkomstis Ringhed ikke kand
aarligen udreede den tilbørlige Rente, som
hånd sine Creditorer skyldig er . . være
tillat at opbyde sit Gods til Creditorerne.
DL.5—14—40. Bruun. GundeRosenkrantz.
(1883).168. II

abs.: gøre opbud (4.3). DL.
5—14—41. den Opbydende eller Fallen-

30 ten. Anordn.(Till.)Nr.29y8l872.§2.

4) (jf. op 9.2) t gøre højere bud paa auk-
tion olgn.; drive prisen op ved overbud; by-
de op. vAph.(1772).III.
opbyg8:e, v. ['(nb|byga] -ede ell. (si.)

-te (Slange.ChrlV.724); part. -et ell. (uden
for dial. især bibl. ell. højtid.) -t (Holb.Ep.
IV.149. Adr.ytl762.sp.l. PEMiXlU146 (i

bet. 1.1 ; men i bet. 4: -bygget^. SigMUll.B.
25. Feilb). v&s. -else (s.d.) ell.-nmg(s.d.).

40 (ænyd. d. s., jf.glda. (præt.) op bøydæ (Glda
Krøn.lOl), oldn. uppbyggja; til op I.2; jf.
(m. h. t. bet. 4j ty. erbauen, eng. edify)

1) (nu især bibl. og ofte m. overgang til

bet.B) m.h.t. bygningsværk: opføre; byg-
ge; ofte (jf. op 11.1; især i forb. m. atter

ell.igen): genopføre, udbedre (efter ned-
brydning, ødelæggelse). *Mag, du min Dat-
ter, og, at, naar dit Baal opbygges,

| Dit
Rygte ikke da skal blive hos dit Støv.Falst.

50 Ovid.67. (dronning Sophia) ophygte og pyn-
tede paa det smukke Slot Nykiøbing.»»/an-
ge.ChrIV.724. *Lidt det kun baader, at Me-
steren Huset opbygger, | Bygger ei Her-
ren med ham. Boye.AD.11.48. Derefter vil

jeg vende tilbage, at atter opbygge (Chr.
VI: hygge) Davids nedfaldne FsLulnn.ApG.
15.16. nedbryde og igien opbygge et Huus.
MO.

II (jf. bet. 2.1^ om dyrs forfærdigelse af
boliger. Reden opbygges af Siv, Padde-

60 rokker og lignende . . Plantedele ude i

Vandet. Seier.Bornholm8Fugle.(1932).123. \\

(jf. bet. 3; billedl. Tob.13.17. *Her under
Nathimlens rolige Skygge |

Vil vi, o, Fri-

hed 1 dit Tempel opbygge, |
Glædernes

milde Pauluner ops\2i2ie.Winth.I.l.

2) forfærdige ell. tildanne (ved sam-

47*
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menføjning af enkelte dele). 2.1) (navnlig i

perf. part; især fagl.) i egl. let. opbygget
Kanon (mods. helstøbt).Wolfh.Mar0.298. ||

om naturproces, -virksomhed. Det er dog
ikke igennem hele sit Liv, at Planten sam-
ler og opbygger Stof.LandmB.1. 7. Revene
har vist sig . . at være opbyggede af Kalk-
alger. NaturensV.1922.156. 2.2) O i videre

anv., m. h. t. noget, der udgør en konstruktiv

(rumlig ell. tankemæssig) helhed, er sammen-
sat af enkelte dele ell. elementer. Billedet er

rigt paa fortræffelige Enkeltheder; flere

af Grupperne er i og for sig udmærket
ophygte. SigMull.B.25. Ministerens ..klart

og sindrigt opbyggede Foredrag.JRi^e<.''Vio

1911.1.sp.l.

3) (jf. bet. 4:) overf., m.h.t. legemlig ell.

aandelig tilstand, samfundsorden, -vedtægt

olgn. (mods. nedbryde 2.i, nedrive 2.i). 3.1)

(niA 1. hr.) bringe i stand; stille paa be-

nene. Holb.Paars.233. Hvad hans Lære
opbygger, nedbryder hans Exempel.F/SO.
mit ulykkelige Humeur fordærvede hvad
Lægens Omnu havde opbygget. CBernh.
NF.III.118. Gylb.I.152. 3.2) (bibl. og relig.)

give trivsel og fremgang. Dersom du
vender om til den Almægtige, da bliver
du opbygt (1871: bygget op igen; 1931
afvig.). Job.22.23(Chr. VI). »Kongens Huus
Du selv opbygge, | Giv det Lykke, Fred
og Roel Kingo.42 7.

\\ f forplante; give af-
kom, gak til hende, at hun maae føde
over mine knæe, at ogsaa jeg maae op-
bygges af (1871: maa bygges op ved;
1931: faa Sønner ved) hende. iMos.50.5
(Chr.YI).

4) (bibl. ell. relig.) videre anv. af bet. 3.2,

om aandelige forhold: give aandelig ud-
vikling ell. styrke; især om religiøs paa-
virkning: styrke i tro og fromhed; løfte
sindet gennem (styrkelse i) troen paa gud,
erkendelsen og oplevelsen af religionens vær-
dier. Kundskaben opblæser, men Kierlig-
heden opbygger, i ConS.iO'/'-^^er/c.JX^Oi;.
Det Mirakel . . tiener ogsaa lidet til at om-
vende fornuftige Mahometaner og Hed-
ninger, som derved meer forarges, end
opbygges. Holb.Hh.I.22.5. de, der skal lære
og opbygge vore Børn (o : lærerne). Cra-
mer.(JySaml.4R.II. 452). Deres Søndags-
bog har ofte glædet og opbygget mig. Cit.

1828.( Grundtv.B.II.147). Hveranden Søn-
dag lader Etatsraadinden og hendes tre
Døtre sig opbygge, naar nemlig den Præst
prædiker, der har konfirmeret alle Bqt-
nene. Tops.1.45. (iron.:) et Syn, der just
ikke opbyggede ham. En stor Dreng (spad-
serede) med Henriette underArmen.-Sc7mwJ.
TF.I.50.

II
(nu næppe br.) refl. *Tragt efter,

at du maa saaledes altid vandre,
|
At dine

Brødre kand opbygge sig der ved. Clitau.

IB.30. Jeg opbygger mig ved Deres Taa-
lighed i Lidelser. Skuesp.VII.219. \\ (1. br.)

part. opbyggende som adj.: opbyggelig.
JCLange.Haandbog i Modersmaalet.(1832).
96.

Il
part. opbygget som adj. PEMull.^

146. ofte iron.: han (vil ikke) blive meget
opbygget ved den Samtale, som Henrik
og jeg vil føre med ham. Biehl.(Skue8p.VI.
370). Hun sagde til Natalie: „Vi kører
hjem sammen, Natalie!" .. Ingen tilbød
sig som Ledsager . . Frøken Natalie var
ikke videre opbygget. Drachm.F.1.94.
op-byggelig, adj. [i bet.2: cob'bygali]

adv. d. s. ell. -t ell. (f) -en (LTid.1730.274.
ip Slange.ChrIV.1144. jf.VSO.). {jf.ty.erbsiVi-

lich, eng. edifying) 1) \ til opbygge 1: som
lader sig bygge, opføre. D&H. 2) (især relig.)

til opbygge 4 : som opbygger, virker opbyg-
gende, giver opbyggelse. Der har tilforn væ-
ret Tvistighed blant Skribenter om Co-
moedier: nogle har holdt dem skadelige
og forargelige: andre igien fornødne og
opbyggelige. Bolb.JJBet.a2r. heller læste
(han) i en Roman, end i den opbyggelig-

20 ste BøYme-Bog.Eiv.(1914).IV.153. den hel-
lige Skrift er oplysende og opbyggelig for
alle CbT\stne.Grundtv.lJdv.lV.419. Kierk.
IX.205. Opbyggelig Læsning for vore Sy-
ge. ITJ^cAoMÆJÆiraM^e.C^^i^eU 955;. For-
maalet for Undervisningen (i religion) er,

uden opbyggelig Tendens, at oplyse og
belære Eleverne om den kristne Kir-
kes Forudsætninger. Betænkning vedr. Un-
dervisn. i Gymnasiet. (1933). 19. \\ uden for

30 relig. spr. næsten kun iron. (og ofte i forb.

m. nægtelse), om hvad der er til liden glæde
for en, virker utiltalende ell. forargeligt.

Vi førte ret et opbyggeligt Liv paa den
Reise.F/SO. (jeg) kunde daarlig forsone
mig med at tage hjem og se de For-
hold nær ved, som var mig saa lidet op-
byggelige en å\st2ince.Schand.UM.251. i

(Rom) krævede den stærke Concurrence
Højrøstethed. Galenos har mange opbyg-

40 gelige Exempler derpaa. JLHeib.AfLæge-
midlernesHist.(1917).91.\\f om person: hvis
levned, tale, eksempel virker opbyggeligt, (bis-

pen var) en meget berømmelig, nyttig og
opbyggelig Guds og Kirkens Tiener. Slan-
ge.ChrIV.219. Graah.PT.II.220. -bygge-
lig-hed, en. (sj.) til opbyggelig 2: det at

være, virke opbyggelig. LTid.1738.199. Saa-
by.'' -byggelse, en. [i bet. (2-)3 oftest cnb-

'bygalsa] (glda. opbyggilsæ i bet. 2 (Postil.

50 126J) vbs. til opbygge feW. bygge op); især:
t) (nu sj.) til opbygge 1: (gen)opførelse (af
bygning). Dersom nogen tilkiøbt Præste-
gaards Bygning ved Ulykkelig Hendeise
afbrændis, da skal til dens Opbyggelse
gives af hver Kirke i samme Stigt . . een
Rix J)a[er.DL.2—12—4. i det 748 Aar efter

Roms Opbygge\se.LTid.l742.495. Brandes.
XT.92. 2) (bibl.) til opbygge 3. den Magt,
som Herren haver giort mig til Opbyg-

60 gelse, og ikke til Nedbrydelse. -2CorJ5JO.

3) (især relig.) til opbygge 4. *(Catos eks-

empel) til Opbyggelse og Lærdom tiene
kand. Holb.Paars.312. Det, jeg alene kan
have nogen Glæde af, er at være en Op-
byggelsens Mand — ja saa underligt det
maaske lyder, er „Opbyggelse" egenlig

I

1
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Mottoet for min Gerning. Brandes.T.SS. di-

rekte Opbyggelse skal ikke tilsigtes (ved re-

ligionsundervisningen). Bek.Nr.265*lx'il906.1.

(iron.:) Han lovede sig liden Opbyggelse
af et Besøg paa det Sted, hvorfra hans
Smag, hans Vaner, hans Omgang natur-

ligt havde holdt ham fjærnet. Drachm.F.
1.885.

I)
hertil ssgr. som Opbyggelses-bind

(bogb., sj.: bogbind til opbyggelsesbøger. Gjel.

GL.238), -bog (religiøs, opbyggelig bog; trak-

tat. Bagges.DV.X.342. Opbyggelses- og
Andagtsbøger.HEhrencron-MuUer.Da.Bog-
fortegnelsel925-29.(1931).414), -foredrag, -lit-

teratur, -skrift (Leth.(1800). Et Par Homilie-
bøger og nogle andre Opbyggelsesskrifter.
Ing.EM.II.9. D&H.), -tale op,, -bygning,
en. (jf. Opbyggelse j. 1 ) som vbs. til opbygge
(og bygge opj. 1.l) (især 03j til opbygge
1: bygning; (gen)opførelse. vAph.(1759).
Dronning Thyras Opbygning af Danne-
virke. VilhAnd. (Mindebogen. 1933.17). 1 .2)

(især IXi) til opbygge 2: indretning; kon-
struktion. Den alt for strengt gennemførte
Symmetri . . i det enkelte Møbels Opbyg-
ning. Formj. I F^.iOi. Aarb.1933.68. jf.
(skræd): Londons Skræderraad, hvor Op-
bygningen af Prinsen af Wales Kjolesæt
demonstreres og diskuteres. PoZ.^Ve i 95^.
Sønd.8.

II
(naturv.) om erstatning for stoftab

og stofforringelse under stofskiftet. LandbO.
111.744. jf. Opbygningsproces.T^^arw.
Bot.422.

II
uegl.; især m.h.t.aandelig virk-

somhed. Den parallelle Opbygning af Sæt-
ningerne. 77ed.j5.4i5. Kierkegaards . . op-
bygning af „Enten-Eller''. FBrandt.SK.74.
ensartet Opbygning af de kontraherende
Magters Hære med 8 Maaneders Uddan-
nelse. riZsÅ;.Z955.I7.97. 1.3) (l.br.) til op-
bygge 3.1. jf.: Margrethe havde skabten
Stormagt, der i Glans kan maale sig med
Valdemarernes Østersøvælde; men ogsaa
indadtil behøvedes der et Opbygnings-
arbejde. Xv^Z.^ViolPl-^.l.s;?.^. 2) konkr.

2.1) opbygget, konstrueret genstand; spec.

(fagl.) : svært bygget træramme, skelet, inden
for et klavers kasse , der bærer jærnramme,
sangbund m.m. Sal.X.594. Klaveret.(1931).7.

2.2) bygning, konstruktion, der er rejst oven
paa en bygnings hoveddel; især (bygn.) om
tilbygning paa øverste stokværk af en større

bygning, (et sømærke) en pyramidedannet
„Baake" med en stor kugleformig Opbyg-
ning paa 55 Fods YLidi&Q.HCAnd.IV.Wl.
Stuehuset havde saa godt som første Sals
Etage, idet der var 4 Fags Opbygning.
CAHoffmann. Erindringer fra Krigen 1864.
(1892).221. mærkelige Taarne, Opbygnin-
ger og al Slags Sprinkelværk vekslede mel-
lem hinanden (o: paa en fabrik).PDrachm.
KM.45.

II ^ om hvad der er bygget paa et

skibs hoveddæk; især som betegnelse for bakke,

bro og hytte. Larsen. Sal.^XXI. 547. 557.
-byrd, en, I. -bære, v. se Oppe-byrd,
I. -bære. II. -bære, v. [l.i] [-ibæ'ra] vbs.-ing
(8&B. D&H.) ell. t -else (VSO.). (ænyd.
d.8.; jf. bære (II.9.7) op samt nedbære og

II. oppebære; /. br.) bringe, bære op (paa et

højere sted). vAph.(1759). Han lod alle

Pakkerne opbære paa Loftet. F/SO. betale
Opbæringen af Brændet. iSÆJ5. -bære-,
i ssgr. til bære op 2 (se H. bære 9.7^ ell.

bære oppe (ell. IL oppebære^, -bære-
bind, et. (ogs. Oppebære-, nu næppe br.

Opbærer-^. (som gengivelse af lat. suspen-
sorium; med.) bind ell. bandage, hvorved en

10 legemsdel holdes oppe ell. støttes. Paa samme
Tid maae Brysterne holdes jevntiveiret os
understøttes ved et Opbærerbind. Frånkel.
Fruentimmer-Sygdommene.(overs.l842).457.

II
især: bandage, hvorved pungen (testiklerne)

løftes; suspensorium. Panum.501. Oppebæ-
Te-.VoreSygd.IV.330. Op bær er-: S&B.
jf. D&H. -bære-kraft, en. (l.br.). Appa-
rater, der ere i Besiddelse af tilstrække-
lig Opbærekraft til at holde en overbord-

20 falden Mand oven Vande. Bardenfl.Søm.I.
270. -bærge, v. se Loppebære. -beje,
V. [l.i] [-|b(oi'a] vbs. -ning (VSO.). {ænyd.
d. s. ; næsten kun som vbs. ell. (især) i perf.
part.) bøje opad, opefter. VS0.I.428. sort

Fløjlshat med ophøjet Skygge. PolitiE.^Vt

1925.1. -beige, v. [1.1] [-ibøl'qa] fd, l.br.)

hæve sig, stige op som bølger; svulme op. Det
Mod, vi kalde Mod paa Noget . . eller den
opbølgende Attraa og Tragten . . er vel

io af anden Art, end det egentlige Mod. Sibb.

P.II.445(jf. smst.24). en vag, opbølgende
Erindring. Qjel.R.184. -ber, en. [4.i] (^,
nu næppe br.) vind, for hvilken man kan
sejle op ad en fjord ell. et andet farvand.
i Bugten ved Søby (er) god Opbør med
Vindene fra SSO. til VNV., hvorimod
nordligere Vinde sætte Sø. Den danskeLods.
(1850).265. smst.88.273.290. -bersel, en.

se Oppebørsel. -børste, v. [l.i] {jf. ty.

40 aufbiirsten; fagl.) bringe (luven paa tøj) til

at rejse sig ved børsttiing ; (nu:) børste op.

vAph.(1764). VSO.
opdage, v. [Uobida'qa] præt. -ede; part.

-et ell. (sj.) som fk. -dagen (Kierk.IV.48),
hvortil hest. f. og flt.-dagne (Heib.Poet.lV.
166). vbs. -else (s. d.) ell. -ning (s. d.). {ænyd.
opdage(s) i bet. 1 og 2.2, sv. uppdaga; jf.
østfris. updagen, komme, bringe for dagen,
holl. opdagen, vise sig, samt dage(s) op u.

so dage 2.2 og 4; til op 3.2 og Dag B; sml. op-
pedaget)

1) intr. 1.1) (dial.) upers.: blive lyst;

dages. Esp.247. ogs. i pass.som dep.: smst,

248. 1.2) (jf. bet. 2.2) f komme lysende til syne;
skinne frem; ogs.: vise sig; i billedl.udtr.:

*Saa skal din Syndens Nat forgaae,
|
Og

Troens Lys opdage. Brors.61. *Gud lader
efter Korsets Nat | En Glædes Soel op-
dage. smst.200. smst.262.

60 2) bringe frem for dagens lys. Moth.
D17. 2.1) (nu næppe br., jf.: „obsolet, men
endnu i Talespr." Xevm.^ aabenbare; gøre
almindelig bekendt; især m.h.t. hemme-
lighed: røbe; ogs. m.h.t. meddelelse: bringe

til ens kundskab; tilkendegive; meddele;
oplyse, (oftest m.hensobj.). LTid.1730.589.
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opdag hende alt hvad der ligger Dem paa
JEijerte, saa vist som hun vil sige Dem
hendes lønligste Tanker. PAHeib.Bk.I.166.
det tienstfærdige Tydskland opdager os

i Almanakker . . og Aviser ideligen nye
Skiønhedskilder. Bahb.Tilsk.1796.798. Uag-
tet jeg nu vidste, at en slig Sammensvær-
gelse fandt Sted, saa vilde jeg dog have
anseet det for det skændigste Forræderi

opdager. Bagge8.Ungd.II.22. Forældre be-
undre deres Børn for en Skjønhed, som
ingen Anden kan opdage. IIeib.Pro8.il .341,

Hendes gamle Veninde, som jeg nu først

opdagede, da hun bar et langt Slør. fiC
And.1.162. Bild mig ikke ind at De (o : en
jærnbanea88istent) aldrig har opdaget en
lille fiks Pige udenfor Lemmen I ^mcA/i.C7H.

50. jf.: Man siger gjerne om En for at

at opdage fJTaMc/i.il.i 77 .røbej den. flawc^. 10 betegne ham som en Særling, der saadan
VilhelmZabern.(1834).171. „Vi vil opdage
Hr. og Madam B. det Hele." . . „Aa vi

veed allerede Besked.'* Heib. Poet. VI.473.
Winth.HF.217. Over8k.I.405. \\ (jf. bet 2.2)

refl.: tilkendegive sig; røbe 8ig. Ingen, der
stod mig saa nær . . vilde betænke sig

paa at opdage sig (o: afsløre sig som for-

fatteren) for mig. PVJac. Breve. 208. || m.
tings-subj. denne Bog . . opdager begge

gaaer i sine egne Tanker „han opdager
saamænd ikke Noget". Kierk.IX.27O . \\ (jf.

bet. 3.1^ m. h. t. person, som ønsker at holde

sig skjult, ell. m. h. t. forhold, som søges skjult.

intet kan være Publikum mere angelegent,
end at Ophavsmændene af saa gruelig
en Misgierning . . maatte blive opdagede.
Stampe.L122. Neppe havde jeg overskuet
den hele Gruppe, før jeg ogsaa var op-

Cardinaiernes .. hemmelige Staats-greeb. 20 daget. ifC^wd.i.iSi. de blev opdaget (o:

LTid.1736.569. Sonden opdagede mig der-

imod, at bemeldte Beenkanal overalt var
(kompakt). Bøtcher.B.35. En Hændelse . . har
opdaget mig det Halve af den Hemmelig-
hed, De ikke vilde betroe mig. Gylb.XlI.
130. CKMolb.Dante.III.199. 2.2) i pass. ell.

f refl.: blive bragt for lyset; komme for en
dag. de øvrige . . gruber ere blottede og
opdagede. Holb.DNB.47. Det skulde ingen

grebet) i at læse ved Lys.BHolst.f. 9. \\ (1. br.)

m. obj. og inf. (uden ell. f med at). Endelig
opdagede han i Haven den hvide, svæ-
vende Skikkelse Arm i Arm med Præstens
yngste Datter at nærme sig Havestuen.
Gylb.V.177. i dette Lysskin opdagede jeg
mine hvide Haar skinne. Tops.II.336. Mist.

J.35. 3.3) m. h. t. noget ukendt: iagttage første

gang; finde; især m. h. t. ukendt land, ikke

være mere kiært end mig, naar noget ube- 30 iagttagne naturforhold. Ferdinandus og Isa-

kiendt og autentique Monument bliver op
daget til Lys i ver Nordens Historie. Lan^e-
bek. Breve. 239. *Alt det skjulte skal op-
dages,

I
Det er Lysets Kongelov. Grundtv.

SS.V.646.
II

især (jf. bet. 1.2; nu kun dial):

vise sig; indtræffe; komme. Der skulde
vel endnu komme 2 andre af det nye Com-
pagnies Skibe, og maaske de tør opdages
engang i Høst. Gram.Breve.59. for døende

bella . . bleve erklærede rettmæssige Eyere
af alle de Vestlige Lande, som enten vare
fundne eller i fremtiden kunde opdages.
Holb.Kh.962. *dens Navn, som først op-
daged' |

En Steens forborgne Kraft at

dreie Staal til Nord. Tullin.Søf.l8. Han har
opdaget mange nye Planter paa den Reise.
MO. Ilt blev opdaget i 1774. Christ.Kemi.

25. Ole Rømer . . opdagede Lysets Hastig-
Mennisker opdage sig mange tilkommende 40 hed.Heegaard.Astron.l7lW(isærspøg.) m.h.t
Tmg.LTid.1727. 7. Hvem veed, om ikke
den Tiid kan opdages engang for vore
Efterkommere, at det Danske Navns Fien-
der nødestil at lade fare deres ubilligeDom-
me (over vor digtekunst). KofodA.(Reenb.I

.

Fort.24). MDL., Feilb.(sdjy.).

3) blive opmærksom paa noget hidtil

skjult ell. ukendt. 3.1) m. h. t. forhold af uklar
ell. uoplyst natur: komme paa det rene med;

noget for den store offentlighed ukendt. Hans
eneste Fortjeneste er den, at han „opda-
gede" Morten (o: en digter) før nogen
anden. GyrLemche.T.II.223. 3.4) (allr. af
Sporon.EO.^175 forkastet som urigtig sprog-

brug; nu sj.) opfinde (2.i). Holb.Ep.V.^
127. *Vi efter Skygger jage,

|
Og mangen

Kunst opdage. Hauch.SD. 1.103. Luftbal-
lonerne vare ikke opdagede, ikke heller

udfinde; m. h.t. hemmelighed: o j^fe/a re; 50 Dampskibe og ^ernhaner.HCAnd.V1.290.
oplyse; opspore, det lidet som jeg . . der-
om (o: om Chr. ITs reformationsplaner) har
opdaget. Gram.(KSelskSkr.III.l). han saae
Virkningen uden at opdage Aarsagen. En-
gelst.Nat.8. *De døbe (barnet) i mørke Mid-
natsstund,

I
Fordi at Trolden Intet skal

opdage. Oehl.XXIV. 66. En Diplomat . .

besidder den Kunst at faae de skjulteste
Ting opdaget. Heib.Poet.VII.41. CMøll.PF.

opdag^elij^, adj. [(ob'da'qali] (l.br.) som
kan opdages; især til opdage 3. OGuldb.
Br.255. Set heroppe fra blev den svage
Bølgegang en næppe opdagelig Krusning.
ESchmidt.SS.20. Brandes.Goe.il.316. Op-
dag^else, en. flt. -r. vbs. til opdage (jf.

Opdagning^; især i flg. anv.: 1) (nu næppe
br.) tilopdage 2: detat aabenbare, meddele no-

get; meddelelse; oplysning. vAph.(1759). Jeg
514. det gaar til en _Tid, saa bliver det 60 kommer ..for at giøre hende en Opdagelse,

'""""" ----..
^ - g^^ ^^j være hende kiær. Oehl.E.259. Gylb.

VI.149. VSO. MO. 2) til opdage 3. 2.1)

(ofte m. overgang ell. hentydning til bet. 2.2}

til opdage 3.1-2: det at opspore, iagttage, be-

mærke noget; ogs. om de herved vundne er-

faringer. Mall.SgH.600. jeg er . . utrætte-

opdaget.S&B. D&H. \\ m.h.t. person: gen-
nemskue. Af sine venner blir en mand for-

stået; af sin kone blir han opdaget. Hjortø.
TO.24. 3.2) m. h. t. noget uventet ell. uset:

bemærke; faa øje paa; lægge mærke
til; se. *pludselig . . |

Hans Øie Emma hist
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lig i at gaae paa Opdagelser efter hvad
mine Bekjendte skjule i deres Indre. Gylb.

KV. 78. (Grundtvigs) mageløse Opdagelse.
VilhAnd.Litt.lILl?6(jf. maseløs sp. 765'^).

Jeg har gjort en stor Opdagelse: at jeg

har to BeviåsthedeT.Buchh.UH.127. op-

dagelsen af tyveriet | 2.2) <iZ opdage 8.8-4;

nu kun: det at finde nye lande, paavise

ukendte naturforhold; tidligere ogs. (allr. dad-

let afSporon.EO.U75): opfindelse (2.i). LTid.
1739.314. Spanierne fandt en nye Verden,
og denne Opfindelse gav Anledning til

mange nye Erfaringer . . Men den største

af alle Erfaringer, Menneskets Historie,

vandt lidet ved disse Opdagelser. JSneed.
VI.410. Americas Opdagelse. Ew.( 1914).
IV.54. gaae ud paa Opdagelser. JJ5adew.

DaL.410. (jeg) har begyndt paa et Digt
over Luftseiladsens Opfindelse . . Min Hen-
sigt er at fremstille denne Opdagelse som
en guddommelig Aabenbaring gjennem
Naturen, hvilket upaatvivleligen enhver
Opdagelse er. Ørst.Br.1.274. Det var i de
store Opdagelsers Tid. Den Vei, Colum-
bus først havde betegnet . . var siden
bleven fulgt af mange. FalM.(1909). III.
281. Neptuns Opdagelse i 1841. Eeegaard.
Astron.178. H. C. Ørsteds Opdagelse af For-
bindelsen mellem Elektriciteten og Magne-
tismen.Munch. Yerdenshistorie.il.(1908).361

.

Opdagelses-, i ssgr. især til Opdagelse
2.2, m. bet.: som angaar opdagelsen af nye
lande, forhold m. m.; fx. (foruden de ndf. an-

førte): Opdagelses-ekspedition, -fart (Fal
M.(1909.)III.282), -færd, -skib, -togt. -be-
tjent, en. [2.1] betjent af opdagelsespolitiet;

i statspolitiet : kriminalbetjent. Bergs. GF.I.

317. LovNr.53'Vsl909.§138. TelefB.1933.
sp.5090. -politi, et. [2.i] politi(korps), hvis

opgave er efterforskning og forfølgelse af
forbrydelser; i Danmark (uden for Kbh.)
afløst af betegnelsen Kriminalpoliti. Instr.

^V6l863.b§l. TrapM.689. -rejse, en. rejse

med det formaal at opdage nye lande, ukendte
naturforhold m. m. Amberg. FalM.(1909).
III.291.

II
(spøg.) uegl. Enhver . . kender

den Fryd det er at gaa paa Opdagelses-
rejse i de voluminøse Sekretærers Indre
med de talrige Rum. FrFoulsen.MH.11.78.
-rejseiide, en. (jf. -rejse samt Opdager
1.2;. S&B. OBloch.D.U.113. Opda^^er, en.

1) person, som opdager noget; især i fig. anv.:
1.1) til opdage 3.i: person, som oplyser, op-
sporer, udfinder noget. Et Sølv-Uhr . . er i

Onsdags af en Mands Lomme paa gammel
Torv bortkommet; Eyeren som lover Op-
dageren en skikkelig Douceur, kand her-
fra anvises.Adr.'^^/il762.sp.l6. \\ især: person,
som giver sig af med opdagelse af forbrydelser

;

detektiv; navnlig som uofficiel betegnelse for
opdagelses-, kriminalbetjente. Jeg er . . Op-
dager, Detektor eller hvad De nu vil kalde
det. Jeg blev det af Nød og i Begyndelsen
var min Profession mig modbydelig; men
da jeg fik med de rigtige Forbrydere at

gjøre, blev den til Lidenskab. Bergs.FM.lll.

en Opdager havde været der om Formid-
dagen og spurgt efter mig. Det mentes,
at jeg var en amerikansk Spion. J7Jen«.
IM.41. 1.2) CP <i/ opdage 8.8; især: person, som
foretager opdagelsesrejser; opdagelsesrejsende.

Reiser.1.28. Floridas Opdager.FalM.(1909).
III.283. Columbus . . Amerikas Opdager.
SaUV.142. Albert Neiszer (Opdager af
Gonokokker). ActaJutl.V2.35. || hertil bl.a.

10 Opdager-færd (D&H. billedl: Rosenb.III.5),
-rejse (Oehl.XII.132). 2) {efter eng. detec-
tor) anordning (ved visse laase) som ved
oplukning af laasen angii^er, om man har
forsøgt at aabne laasen med falsk nøgle. Opf
B}YII.200. SaUXV.200. f Opda^^ning,
en. (ogs.Q^i^tAsigmng.Ruge.FT.226). fiL-er.
vbs.til opdage. 1) til opdage 1: dagning;
gryen; billedl. : denne Ære (var) som Mor-
genrøden for dend følgende Æris Opdag-

20 ning.Sort.ClR.il. 2) d. s. s. Opdagelse
||

d. s. s. Opdagelse 1. en Opdagning af (0:

oplysning om) en fortreflig Methode til at

anlegge Bie-Kuber.XTid.i7-27.57i. smst.

1746.531.
II

d. s. s. Opdagelse 2.2. LTid.1724.
323. Hans hele Reise skulde være en Kiæde
af Opdagninger.8mst.1746. 832. Americas
Opdagning. OeconT.lII.13.
oj^-d»mj^e,v.[-\dam'b9]vbs.'nmg(vAph.

Nath. VI1I.131. EunstmusA.1929-1931.119).
30 1) [l.i] t intr.; dels om fugtige stoffer: ud-

sende damp; dampe (l.i). vAph.(1759). See
engang hvor det opdamper af Kiæret.
VSO.

II
dels om vædske: fordampe (l.i).

det er got, at den om Høsten udførte Møg
strax noget lidet nedpløyes, at dens flyg-
tige Salte ey skal opdampe. OeconJourn.
1757.265. VSO. 2) [11] (jf. dampe op u.

dampe 6; fagl.) behandle med damp; især:

blødgøre ell. rense med damp. (vi tilbyder) at

40 opdampe Deres gamle Dyner. Fol.^lbl927.

17.sp.3. KunstmusA.1929-1931.119. -dan-
ne, V. [9] [-idan'a] (sj., nu næppe br.) op-
drage; opfostre; uddanrie. en herlig, mild
og god, af hendes Mand velsignet opdan-
net Kone. Cit.l812.(AWentzel.0H.Mynster.
(1928).68). *Hvem han (o: fredens engel)

opdanner. Himmelen heskyiter. FGuldb.F.

106. Sibb.Aa.1.644. 03 -danske, v. [9, 11]
[-|dan'sga] vbs. -ning. {vist dannet af FLau-

50 rids., vel som modsætn. til afdanske; især
brugt m. h. t. sdjy. forhold) gengive dansk præg
ell. sindelag; forny ell. styrke danskheden i;

gøre dansk igen ell. i højere grad. de Veje, som
Genrejsningen, „Opdanskningen", maatte
betræde for at naa Maalet. FLaurids.SI.8.
Saaledes var det Aabenraa, som Fischer
vilde give en ny Aand eller opdanske. smst.

II.4. FædrelSanqe.50. Grænsevagten.19221
23.149. I. CP -dele, v. [8.2] [-de-'la] vbs.

60-ing (AndNx.MD.169. BistMKbh.2R.IV.
154). {vist først omkr. 1920 fra sv. uppdela)
dele (en helhed) i mindre dele ell. grupper;
inddele; især m. forestilling om inddeling i

smaagrupper ell. om (for) stærk deling; ofte

ogs.: splitte; sønderdele. Landet (har) i den
sidste Menneskealder i stigende Grad .

.



751 opdele opdiske 752

været politisk opdelt i Klasseinteresser.

PoU^l9l920.7.sp.5. Paa mange sengotiske
Altertavlers Vis er ogsaa denne Alter-

tavle stærkt opdelt — Underdelen i 3,

Hovedtavlen i 6 Felter. 7Lorewz.ED.iOi.
denne Sal er nu opdelt i en Mængde smaa
Rum, og ingen kan ane, at der oprindelig
her var en stor S2t\.Wan8cher.(Pol}^liil9SO.
13.sp.5). m. tingS'Suhj.: Hele dette mæg-
tige Dalstrøg (o: Kolindsund) . . opdeler
endnu paa naturlig Maade Landet i to

Halvdele. BGandrup.(DanmHVC.525). II.

t -dele, V. [3.1] {æda. up delæ (JyLov.l.
47. ErLov.3.6); jf. IV. dele) 1) dømme til

at optage, opgive, forlade noget, have (ud-

flytterne) tre Aars Hævd paa deris Bygge
TJkært paa Tinge, da maa mand dem ej

opdeele. DL.5—11—54. Hugger mand Fi-
skegaarde, eller Garn, i sønder, før end
de med Loven opdeelte ere, da er det
Herverk. smst.6—14—9. 2) {ved misforstaa-
else af ErLov.2.69, hvor der opr. læses: ut
deelt) dømme til at udleveres, udgives, setter
nogen sit Huus paa den Jord, der i anden
Mands Hævd er, enddog at den er hans
egen, og haver han den ej med Lov op-
deelt, og faar han siden Jorden til sig
med nogen Lov, da bøde hånd til den,
som Jorden i Hævd hafde, tre Mark. DL.
6-15-18. -die, v. [9.i] [-,di-'8] (jf die op
u. n. die 2; sj., nu næppe br.) opamme (1).

hun vilde ikke skille sig af med sit eget
Barn for at opdie hans Søn. Holb.DH.I.
701. sa.JH.II.330. -dige, v. [I.2] [-di-'qa]

vhs. -ning (VSO.). {ænyd. d. s.; jf. dige op
u. IL dige; nu sj.) opføre et dige; ogs.:

hegne, gærde, opstæmme med diger. Moth.
D75. de Svenske (vilde) sætte Løb-Gra-
vene under Vand^ men det blef udi tide
opdiget, saa det kom ikke videre. S^aw^'e.

ChrIV.282. Han har alt opdiget sit Stykke.
VSO.I.601. Hun havde talt næsten una-
turlig roligt . . Nu vældede det frem som
en Strøm, der, længe opdiget, styrter
skummende sifsteå. Drachm.T.249. -digt,
et ell. t en (Moth.D76. LTid.1737.407.
VSO.). {ænyd. d. s.; til -digte 2; jf. -dig-
telse, -digtning) ytring ell. fremstilling, som
er i (bevidst) modstrid med virkeligheden;
opdigtet paafund; digt (1.2); opspind. Wing.
Curt.2. alt hvad De har sagt mig om Rid-
derskabet . . er lutter Vind og Opdigt, Fal-
blader eller Fabler. BiehlDq.Il.52. *Hver
omflakkende Vandrer . . fortæller hQårdL-
gBT\sk0^å\^.Wil8t.0d.XlV.v.l27. Det er
ikke kunstigt opdigt, men sandhed, vir-
kelighed, både komedien og tragedien
skal give.yVed.Racine.(1932).67. det, Sin-
fjotle opvarter med, (er ikke) andet end
Løgn og Opdigt. HUssing.Heltekvadene
i ældreEdda.(1910).23. -diffte, v. [3.3] part.
-et ell. t opdigt (Borrebye.TF.106). vbs. -else
(8. d.) ell. -ning (s. d.), jf Opdigt, {ænyd. d. s.

;

jf. digte op u. 1. digte 3; især i perf. part.)

1) (nu næppe br.) forfatte; digte (2). *Der-
fore haver jeg opdigted Helte-Sange. Sort.

HS.Blr. Dominicus de Giitzmann ..fore-
skrev denne Orden (o: dominikanerordenen)
deels Augustini Regler, deels de Regler,
af hannem selv vare o]^digte. Borrebye.T
F.106. 2) m. h. t. forhold, som ikke eksisterer

i virkeligheden: finde paa; fingere; udtænke.
*Jeg stundum navne og Personer tit op-
digter. Holb.Skiemt.D2v. (det er) af Vig-
tighed at afgiøre, om den angivne Ud-

lo steder er en virkelig existerende eller
en opdigtet Person. Goos.II.52. For at føre
(de psykologiske) Typer ud i deres yder-
ste Konsekvenser opdigter (Kierkegaard)
alle sine Fseudonymer.Biogr.Haandleks.il.
(1923).322.\\ især (nedsæt.): udtænke, frem-
føre noget, som er i strid med virkeligheden,
strider mod sandheden; ofte: opspinde i be-

dragerisk, svigagtig hensigt. Jeg troer, der
er Spøgelser og Fandens Konster til, men

20 saaledes, at af 100 Historier 99 kand være
opdigtede. Holb.UHH.1.5. alt, hvad hun
. . har forebragt, er idel opdigtet Løgn og
Ussindfærdighed. Stampe.VI.226. man op-
digtede de urimeligsteFsibler om (jøderne).

Mynst.Bispepr.(1850).46. opdigtede Udsæt-
telsesgrunde eller andre Udflugter, ioy
Nr.53'V3l909.§316. opdigte kendsger-
ninger, se Kendsgerning 4.

|| f op-
digte noget paa en, digte, lyve en noget

30 paa. af Frygt for Marteren (har jeg) saa-
danne gruelige Laster paa min Orden . .

. . opdiktet. Pflug.DP.940. 3) f m. h. t. noget
falsk ell. fordærveligt: udfinde; udpønske.
Kort- og Tærning-Spil er en Forlystelse,
som denne ny rafinerede Verden til deres
Recreation har opdigtet sig. Hørn.Moral.I.
141. denne opdigtede Vandprøve var et

falskt Middel til at giøre forskiel paa Skyl-
dige og Uskyldige. Borrebye.TF.769. -dig-

40 telse, en. flt.-r. (jf.-digt, -digtning; isæriD)
vbs. til -digte .1 (LTid.1755.233) ell. (nu
kun) til -digte 2, om handlingen at opdigte
ell. (især) om resultatet: paafund (af fan-
tasifuld ell. usandfærdig natur); fiktion; op-
digt, ved utallige Miraklers Opdigtelse er
(billeddyrkelsen) bleven hestyrket. Holb.Kh.
454. det er en let Sag, at binde Euro-
pæerne paa Ærmet hvad det skal være,
og faae dem til at troe de allerurimeligste

50 Opdigtelser. Bagges.NK.318. Hun (sagde)
at Borgerne slet ikke vare vrede paa
ham, men at det Hele kun var en Opdig-
telse af Johannes. Hauch.MfB.34. Bran-
de8.II.229. -dig:tning:, en. (1. br.) d. s.

Fru F. eksisterede ikke. Hun var et Fal-
sum. En Opdigtning. Bønnelycke. MM. 89.

1. -dirke, v. [6.1] vbs.-nlng (VSO. Dag
Nvh.^y8l911.3.8p.3). aabne (laas olgn.) v. hj.

af en dirk; (alm.:) dirke (I) op. JBPauUi.
60 N.25. *Dør opdirker

|
Dristig Tyven. Oehl.

NG.124. Indbrud, (mandsperson) skaffet

sig Adgang ved at opdirke en Hængelaas.
PolitiE.'V9l923.4. II. -dirke, v. [l.i] (^,
1. br.) løfte enden af en bom v. hj. af en
bomdirk; (alm. :) dirke (II) op. Larsen, -di-
ske, v. [3.2] vbs.-nlng (Drachm.VT.53).
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(jf. oldn. uppdiska, lægge paa fad, ty. auf-

tischen samt diske op u. diske 2) 1) (sj.)

sætte (mad, drikke olgn.) paa bordet; ser-

vere. PalM.l V.137(se u. diske 2.i;. 2) (L hr.)

overf.: fortælle; fremsætte; opvarte, diske op

med. *Heelt stolt du dig gebærde kan
|

Og store Ord opdiske.Ing.VSt.86. *en

Dværg opdisked Æventyr og Gaader.
Drachm.DJ.1.212. \\ især uden obj., i forb.

w. med. (officererne) vare saa uberørte af

al sand Finhed, at de opdiskede med
Vittigheder til de Overvundne i Anled-
ning af deres Nederlag. BSchmidt.BH.131.
Thyreg.UdvFort.I.217. -dorne, v. [11]

[-.dmr'na] vbs. -ing (jf. Opdorningsprøve.
Sal.'XVIII.514). udvide (et hul) v. hj. af
en dorn; dorne op. SaUVI.332. -drag;, et.

fit. d. s. vbs. til opdrage (ell. drage op^.

1) (ænyd. d. s.; efter ty. auftrag; 1. br.) til

opdrage 5.2: hverv; kommission; ærinde.

C. fik . . Opdrag . . til at bestemme Py-
ramidernes Sider. ESelskSkr.XII.195. En
Masse Opdrag og Ombud og offentlige

Hverv og Tillidsposter blev læsset paa
hsim. BerlTid.^yi2l931.Aft.l.sp.5. || især ef-

ter præp. i, i forb. som faa, give i op-
drag. Cit.l762.(HistTidsskr.9R.I.349). (kej-

ser Maximilians) egne Regeringsbedrifter
fik Albrecht Diirer i Opdrag at fremstille

i en Række Træsnit.VVed.HR.lOo. Berl
Tid.^^/d927.M.7.sp.2. (sj.) m. attrib. adj.i

Enver og Djemal Pasha, der i russisk Op-
drag dengang opholdt sig i (Afghanistan).
Tilsk.l927.II.70. 2) f til opdrage 6; S2)ec.

om luftens bevægelse opad, opstigende luft-

træk (jf. no. dial. uppdrag i lign. bet.), at

forskaffe frisk Luft og Veyr-Vexling i

Gruberne (lader sig ikke altid gøre, thi) hvor
Veyret (o: luften) . . har havt sit Opdrag
. . faaer (det undertiden) Neddrag, ja ofte
bliver stille staaende. KSelskSkrJX.438,
opdragne, v. ['a)b|dra'qa] præt.-drog;

part. -draget ell. (især poet. ell. højtid, samt
jy.) -dragen (som fk.: Moth.DllS. Stub.125.
ing.EM.III.81. efter blive, være m. subj. i

intk.: LTid.1727.238. Reiser.1.160. som adj.

i intk. ell. adv. (sj.) -dragent: JVJen8.II.91.
sa.FD.19), best. f. og fit. -dragne ell. (især kbh.)
-dragede (Bolb.DH.11.132. Engelst.Nat.27.
DagNyh.y^l928.11.sp.4). vbs. -else (s. d.) ell.

(sj.) -ning (i bet. 1: D&H.), jf. Op -drag,
-dræt. {glda. op-, updrage i bet. 1, jf. drage
op (u. III. drage 14.8J ; bet. 2, der nu er hoved-
bet.,^ skyldes til dels paavirkning fra ty. auf-,
erziehen, ?a<. educere; i bet. 4:-b foreligger
indflydelse fra ty. auftragen)

1) (jf. op 1, 3 og 4; nu sj.) drage, løfte,
trække op ell. frem. hånd (maa) ingen-
lunde drage sit Garn op paa anden Mands
Jord . . eller sin Baad der opdrage, eller
sit Garn udbrede, eller ophænge. i)L.5—
10—42. Der kom en . . Qvinde at opdrage
Vand (1819: drage Vand op^ af Brønden.
Joh.4.7(Chr.YI). *din (o: Luthers) Fader
opdrog Sølvet af Biergets Dyb. Oehl.XX.
218. Borgporten var lukket og Vinde-

broen opdragen som sædvanlig. Zn^'.Eilf.

11.189. et Glas 01, som hun nød med op-
draget Slør. Bang.L.376. Han opdrog fra
Brystlommen en . . Notitsbog. Pont.F.I.31.
I| t m. h. t. ur: trække op (ved at vinde et

lod op). Uhrverk som alletider fornye
deres Gang, og ey have nødig at opdra-
ges. LTid.1725.110. Cit.l759.(Bertels.Høy8'
gaard.(1926).45).

|| f m. h. t. geværhane:
10 spænde. Musketer . . med opdragne Haner.

Beiser.IV.359.

2) (jf. op 9.1J sørge for et levende væsens
vækst ell. udvikling ; opfostre; op føde. 2.1)

m.h.t. mennesker, især børn ell. umyndige : søge
at udvikle, navnlig i aandelig henseende,

ved passende paavirkning (tugt, belæring
osv.); optugte; især om den behandling ell.

paavirkning, hvorved forældre (ell. de, der
træder i forældres sted) søger at gøre deres

20 børn til gode, dygtige og dannede mennesker,
(jeg) har ikke født og ikke opdraget (1931

:

fostret^ unge K?ir\e. Es.23.4. Vi (o: tjener-

standen) fødes udi Armod. Vi opdrages
udi Suult. Holb.Masc.II.3. Den, som op-
drager en Faderløs, danner han ikke en
Borger for Riget? Basth.Tale.(1782).41. det,

man er opdraget med, hænger altid ved
En. Schand.BS.363. VortHj.l2.45. \\ om for-
hold, tilskikkelser. *Nøden opdrager en

30 Skioldunge godt. Oehl.HF.79. især i part.

opdragende: S&B. en offentlig Kamp
fra Presse og Talerstol om, hvor vidt
Films er opdragende eller uopdragende.
DagNyh.'^^U1925.2.sp.l. i forb. som op-
dragende beskyttelse, told, (jf.Op-
dragelsestold

;
polit.) beskyttelsestold,^ der skal

fremme en hjemlig industris produktion. Ha-
ge.^82. DagNyhy'l9l925.5.sp.l. \\ i forb. m.
paa: søge at udvikle, især ved stadig at rette

40 paa. den Lille . . er nu min Øiesteen, som
ingen maa opdrage paa, uden jeg selv.

Winth.IX.30. jeg har været . . god mod
Hansen og opdraget paa ham. Schand.SB.
221.

II
m. bestemmelse af opdragelsens for-

maal ell. resultat; især i forb. m. til: Bag-
ges.Danf.1.399. det er nødvendigt at op-
drage vore Sønner til Mænd. Gylb.(1849).
X.69. Moses opdrager Jøderne til at mod-
tage den Statsordning, som Josva bringer

50 til yiTke\ighed.JohsSteenstr.SU.4. (nu l.br.)

i forb. m. ved: oplære i (et haandværk olgn.).

hvilken Herlighed, at faae 2. til 300. Skibe
mere i Farten, og over Tusende Matroser
flere opdragne ved Søen. OeconT.V11.41.
En Person . . søger Tieneste hos en Tøm-
merhandler, hvorved han er opdragen.
Adr.^^l\1762.sp.l6. CP m. obj., der betegner
livsstilling: *Opdrog saa den Skolemester
. .

I
Rectorer, Bisper og Præster | I sam-

60 fulde tredive kur. Blich.(1920).XlV. 153.
\\

part. opdraget brugt som adj.: som har
nydt en vis opdragelse. I er en lille Taabe-
nacke, min Hierte, i Kierligheds Sager,
og som jeg hører, meget ilde opdragen.
Holb.Tyb.TlI.2. han spiller ligesaa artig

med en Vifte, som de oest opdragne Frø-

XV. Rentrykt "/< 1934 48
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kener. Suhm.V. 16. den tysk opdragede
overordentlig dygtige Sceneinstruktør.

DagNyh.Vil928Jl.sp.4. især i ssgr. som u-,

velopdragen, tidligere ogs. vel opdragen,
jeg er alt for vel opdragen til at være
min Mand utroe. Holb.Bars.III.5. *Vel født

er vel en Trøst,
|
Men bedre vel opdragen.

Stub.125. Gylb.(1849).IX.174. Hvor til-

strækkeligt er dog det Lidet for et vel

opdraget (1872: velopdraget; 1876: velop-

dragent; Chr.VI: vel optugtet^ Menneske I

Sir.31.21. ogs. opdragen hrugt (sj.) abs.:

velopdragen. JVJens.II.91. En Gang lo

de allesammen . . Hvor Stemmerne lød
opdragent derinde og afdæmpet. sa.i^D.iP.

2.2) m. h. t. dyr. hun opdrog een af sine

Unger (1931: En Unge voksede til^, den
blev en ung Løve.Ez.19.3. \\ nu især (dial):

opføde i erhvervsøjemed; opdrætte. EPont.
Atlas.1.599. Naar man vil opdrage Silke-

Orme i et Land, maae man jo først plante
Morbær-Træer. JSneed.1.62. Armenierne
holde Køer allene for at opdrage Stude.
Viborg.(PhysBibl.XX.180). OrdbS.(Lange'
land). 2.3) (gart., nu sj.) m. h. t. planter:

opelske. Fflug.DF.1109. Man maa ikke
søge, at opdrage lavstammede . . Træer
til at blive høystammede.OecoM/oMrn.i757.
887. (det skal) anføres . . hvorfra man .

.

har taget Planterne, om opdragne i en
Plante-Skoele, eller tagne i Skoven. Flei-

scher.S.333. Større Kandelabertræer lade
sig let opdrage og ere meget frugtbare.
Bredsted.Fom.L300.

3) Uf' op 11; nu 1. br.) m. h. t. linie:

tegne; optrække, (vandet) stod til en paa
Røret opdragen fiin lÅnie. FhysBibl.J.168.
en rigtigt opdragen Middagslinie. Gi^'ZJr-

sin.ZJhre. (1843). 191. \\ især overf.: frem-
stille i klare træk; opridse, (han) opdrog
Linjerne for den ny Tingenes Tilstand.

Fol.'V9l902.2.sp.4.

^) (Jf- op 5 ®^*w^ drage op 2) f an-
bringe (et vist lag) paa noget. Metaltyk-
kelsen (af klokken) bestemmes ved Tyk-
ten, d. e. ved nogle Lag Leer, som opdrages
paa den med Aske overstrøede Kjerne.
Hallager.304. (bogtr.:) Farven opdrages
med en Bogtrykkerballe, smst.122. VSO.I.
626.

il (jf. HL drage 8) i videre anv., i forb.

m. med: forsyne med en vis beklædning, de
med tette Udmure opdragne Masovne.
FhysBibl.XIX.170.

5) (jf op 7.1 og 12^ t overdrage; over-
give. 5.1) m.h.t. besiddelse, om end skiønt
Pantet siden til een anden til brugeligt
Pant er opdraget.DL.5—7— 8. Udi samme
Forbund have de Lybske tilbødet at op-
drage hannem Dannemark, for en Summa
Pendinge. EFont.Atlas.II.53. 5.2) (jf. Op-
drag 1) m. h. t. hverv, opgave: overdrage;
paalægge, voris General Admiral, eller

hvo paa Floden Overcommando vorder
opdraget og Sinhetroet.FrlVsSiø-Artikler.9.
H. K. Maj. fandt for got . . at opdrage dem
at dømme udi denne Blod-Sag. LTid.1727.

567. Skr.(MR.)*/9l764. Han forrettede hvad
ham var opdrsiget. KSelskSkr.XII.195.

6) (bibl.) intr.: bevæge sig op ell. hen til

et sted; især: drage op (4). der opdroge
nogle af Israels børn (1871: der droge
nogle af Israels Børn . . op^ . . til fiern-

sa\em.Esr.7.7( Chr.VI). de Hebræer, som
havde været med Philisterne tilforn, som
vare opdragne med dem i Leiren (1931:

10 havde gjort dem llæifø\ge).lSam. 14.21.
Opdragelse, en. {ænyd. d. s.) vbs. til

opdrage (ell. drage opj; især i flg. anv.:

O (sj-) ii^ opdrage 1. Baades og Jollers

Opdragelse paa Landet. Reskr.^lhl750. 2) til

opdrage 2.i. 2.i) som vbs.: udvikling, dan-
nelse af et menneske (især et barn, jf. dog
Folke-, Nationalopdragelse/ i en bestemt

retning; dels om udvikling i legemlig hen-

seende (fysisk, legemlig opdragelse), deU
20 (og især) i aandelig (intellektuel, moralsk op-

dragelse), (overformyndernes) embede (er)

at have indseende med . . ungdommens
opdragelse. Holb.DNB.528. vort Liv her-
nede er en Opdragelse til et bedre Liv.

Mynst.Fræd.11.279. *en mangelfuld Op-
dragelse

I
I Hjemmet og i Skolen. Pa/M.

V.430. jeg vil give mig selv en ny, haard-
før Oipdragelse. Goldschm.Hjl.III.88. Lærer
J. tog Monnet, hvad min boglige Opdra-

30 gelse ang'ik.Aakj.DK.21. \\ tage sig af
ens opdragelse olgn., især m. h. t. for-

sømte, vanartede børn; ofte (spøg.): give en
tugtelse, revselse. Valdemar Sejr og Andreas
Sunesøn fandt Tidspunktet belejligt til at

tage sig af deres Naboers Opdragelse og
foretog derfor det berømte Tog til Estland.
Bornh.Samlinger.VIII.(1913).32. Feilb. 2.2)

(nu.l.br.) om resultatet af opdragelse (2.i);

især m. prægnant bet.: dannelse (3.2). Har
40 hun ikke mere Opdragelse end en uop-

tugtet Fæ-Rygter-Dotter? ian^efcefe.Preve.

47. *Saa smuk Opdragelse du end for Re-
sten har,

I
Du har i denne Sag opført dig

som en Nar. Wess.50. Ja, han har været
her . . Opdragelse har jo Yyren. KLars.GV.
110.

II
efter præp. et ungt Menneske af

Opdragelse. Ing.LB.II.57. En Daare ki-

ger fra Døren ind i Huset, men en Mand
af Opdragelse (Chr.VI: en mand, som er

50 oplært^ vil blive staaende udenfor. Sir.21.

25. Det er et Menneske uden al Op-
drag else.FSO. DiScH. di) (sj.) til opdrage
2.2: opdrætning. tamme Kreatures Opdra-
gelse. Schytte.IR.IL90. Opdragelses-, i

ssgr. (jf. (Opfostrings-; især skol. ell. emb.) til

Opdragelse 2.i; fx. (foruden de ndf. anførte):

Opdragelses-forsorg, -grundsætning, -in-

stitut, -kunst, -maade, -metode, -middel,

-plan, -system, -teori, -væsen, -anstalt,
60 en. 1) (nu næppe br.) handling, forholds-

regel, der har opdragelse til formaal. Leth,

(1800). 2) (offentlig) institution, der vare-

tager børns og unge menneskers opdragelse;

opr. om læreanstalter, skoler, spec. kostskoler

og opfostringsanstalter; nu især om institu-

tioner, der varetager forsømte og vanartede
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børns opdragelse; anstalt for tvangsopdra-

gelse; opdragelseshjem. Ing.EF.II.257. Den
unge Mand skal vel i Skole i . . Sorø for

Exempel. — Nej, han er for gammel til at

komme paa en Opdragelsesanstalt. -Sc/iawc?.

TF.L275. MinSkr.(GE.)Vi2l894. Hun har
talt om, at jeg skulde paa en Opdragelses-
anstalt, fordi hun ikke kan magte mig.
KMich.LM.112. -hjem, et. (jf. -anstalt;.

(hans) Hus var blevet et Slags Opdragelses- lo

hjem for hende. ZakNiels.K.23. Kommu-
nens Opdragelseshjem (Internatet) . . op-
rettet 1879 til Internering . . af genstridige
Drenge. Trap.*1.461. -hus, et. (nu næppe
br.) en opdragelsesanstalts bygning(er). VSO.
-lære, en.

(^J/*.
-videnskab; l.br.) lære om,

regler for opdragelse; pædagogik. Engelst.

Nat. VII. VKuhr.Comenius'Didactica magna.
(1912).91. -told, en. {efter ty. erziehungs-
zoll; polit.) opdragende told (se u. opdrage 20

2.1). Pol.^*h^l92?.16.sp.l. -videnskab,
en. (1. br.) videnskabelig opdragelseslære, pæ-
dagogik. Ørst.Br.1.37. Meyer.^874. Op-
draj^er, en. især (CP) til opdrage 2.i: per-

son, som opdrager andre, navnlig børn og
unge (jf. Folkeopårager) ; pædagog ; nu især

(jf. Lærer 2.2;.- person, der forestaar en elevs

hele opdragelse, ell. person, der retleder, vej-

leder en anden. Horreb.I1.271. Kunstnere,
Digtere, Religionslærere og Philosopher 30

(er) Menneskehedens Lærere og Opdra-
geTe.Heib.Pros.I.391. jeg stod som Pebling
for mine mandlige og qvindelige Opdra-
gere. lfC^w6?.7.5^7. uforstandiges Opdra-
ger (1819: Tugtemester^, umyndiges Lærer.
Bom.2.20(1907). Opdrag:er-inde, en.

67- Opdragerske; l.br.) kvindelig opdrager.
Rahb.( VSO.). Hauch.IV.140. Drachm.KW.
108. opdrager(i)Hk, adj.(sj.)adj.tilOp-
drager: pædagogisk, detstrengt opdrager- 40

ske Formaal (i fortællinger af Thyregod).
VilhAnd. Litt.IV. 106. HBrix. (NatTid. ^^U
1923.Aft.6.sp.4). (bøgerne) omfattede baade
halvt opbyggelige moralske Historier, op-
dragerisk tillavet Børnemad, og forbløf-
fende Drengeromaner. KNordent.JL.I.109.
Opdras:erske, en. (sj.) d. s. s. Opdrager-
ind e. i)<$-lf. t Opdraj;:]ms;, en. flt. -e

(NMPetVl.102) ell. -er (Høyen.(Kunstmus
A.1917.5)). en, der opdrages; lærling; elev. 50

FGuldb. Overs, af Niemeyer : Grundsætninger
for Opdragelse.IL(1801).400. ny Ideer, der
vendte op og ned paa Verden, gik fra
Frankrig til Tyskland, og derfra til os
som dets Opdra.glinge.NMPet.Vl.102. om
en hund under dressur: (man) gider ikke
forstaae at lempe sig, at studere Opdraglin-
gens individuelle Caracteer.^^ic7i.('i^^0).
XVI.137.
op-dreje, v. [-idrai'a] vbs. -ning (Opf 60

B.W.396). 1) [3.1] (nusj.) løsne ved at dreje;

m.h.t.skruer: vAph.(1759).VSO. S&B.\\[G.i]
m. h. t. noget sammensnoet: sno op. opdreje
Tov, Strænge, Haarlokker.v^;?/i.(^i 77^;./.
370. 2) [7.3] (nu næppe br.) forbruge til ell.

ved drejerarbejde. Jeg har allerede opdreiet

alt mit Træ.F-SO. 3) [9.2] {efter ty. (jarg.)

aufgedreht, ophidset; jf. (?) nt. opdreihen,
trække et ur op, part. opdreiht, meget lystig,

samt holl. opdraaien, anspore, vække; cigar-

mager-spr.) j9aH. opdrejet som adj.: irri-

teret; ophidset. Hvad er du saa „opdrejet**
over? Cigarfabrikanten.l926.Nr.6.2. 4) [11]
(pott.) forarbejde (en genstand) paa dreje-

skiven; som vbs.: OpfB.^V.396. -drift, en.
vbs. til opdrive. 1) (nu sj.) det at opdrive
noget, ell. det, at noget opdrives; fx. (jæg.)
til opdrive 3: S&B. || til opdrive 6.i: op-
dræt. Qvæghiordes Opdrilt. Molb.F.119.

\\

<tZ opdrive 5.2: opdyrkning; forbedring. De
fornødne Midler til Gaardens Oipdriit.Olufs.

(MO.). D&H. 2) (jf opdrive 1 og Q) om
bevægelse opefter. 2.1) (sj.) i al alm. En
Officer kastede en lille Sølvmønt . . op i

Luften . . Sølvmønten blev ramt (af kunst-
skytten; man kastede) i:- Q Mønter samtidig,
men alle blev de sendt ud i Verden af
hans hurtige Kugler, enten i Opdriften
eller Tilbagefaldet mod Jorden. OlfJesper-
sen.Oplevelser.(1930).48. 2.2) (fys.) om den
kraft, hvormed en vædske søger at løfte en
deri nedsænket genstand; ogs. om tilsvarende

forhold i luftarter; i videre anv. om det for-
hold, at et i vædske nedsænket legeme, der er

lettere endvædsken, bevæger sig opad, flyder op.

Vædskens Modvirkning skeer ved samtlige
underliggende Deles opadgaaende Tryk,
som vi ville kalde Opdrivten. Denne skulde
netop bære den Vædskemængde, som det
faste Legem fortrænger. Ørst.NaturU221.
Naar Minen var løsgjort fra Baad en, tryk-
kedes den ved Opdrift tæt op til Skibs-
bunden. Dogbl. ^yiol885. 1. sp. 7. Paulsen. I.

113. selv de dykkende Fugle naar næppe
dybere end henad et hundrede Favne;
Opdriften er for stor. Fedders.H. 87. En
Vandflyvemaskines Pontonner eller Baad,
skal have en samlet Opdrift, der mindst
er lig det dobbelte af Maskinens største

tilladte Vægt. Lovtid.l920.A.1622. jf: Op-
driftslinie. Naar et Legeme bæres af

Vandet, modtager det en Retning som af

opadgaaende Tryk, hvis Resultante gaaer
igjennem den uddrevne Vandmasses Tyng-
depunkt. Denne Linie kaldes Opdriftslinie.

Ørst.IX.21. 3) (jf Opaddrift; billedl. anv.

af bet. 2.2, som udtr. for (trang ell. evne til)

fremgang, bedring, foretagsomhed; ofte, i

udtr. som der er opdrift i ham, om evne
ell. lyst til at komme frem, forbedre sine kaar,
gøre sig gældende. Tilsk.1902.374. der er
en Opdrift i (Platon), som ikke vil nøjes
med den empirisk begrænsede Menneske-
lighed.EdvLehm.M.78. Barnets frie Opdrift
er i den Montesorriske Skole anvendt som
ingen Sinde før i Skolen. Tilsk.1923.1.459.
social Opdrift. Trap.*1.154. -drikke, v.

[7.3] {ænyd. d. s.; jf. drikke op u. II. drikke
4.6; især i perf. part.; 1. br.) forbruge ved
drik; dels m. h. t. drikkevarer, dels m. h. t. penge,
ejendele: forøde, opbruge ved drik. jeg har
endnu 8 /'. tilbage, og naar de ere op-

48*
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drukne, dricker jeg paa Borg. Holh.JepJM.
*for at Almuen ei skulde Alt

|
Opdrikke

for os VLViåve. Hauch. DV. 1.53. NatTid.Vo
1 923. Sønd. 11 . sp. 3. jf. : (gæstgivergaarden)
myldrede af fiendtlige Officerer (og) var
saa opædt og opdrukket, at det ikke var
for mig at tænke paa Mad eller Drikke.
Agre.RK.84.
opdrive, v. ['a)b|dri-'v8] præt. opdrev;

part. opdrevet, vbs. -ning (OecMag. VIII.203. lo

vAph.Chym.in.447. VSO. SaUVI.430), jf.
Opdrift, {ænyd.d.s.; jf. drive op u. II. drive)

O (jf- op 1-1 og 3; nu næppe hr.) tvinge
i vejret, opefter. Floden Euphrat, hvor-
fra Vandet, formedelst Pomper og Kunst-
Rør . . blev opårevet. LTid.1734.264. en
Kugle slog ned, saa nær ved Kongen, at

baade han og General Dalberg, som sted-
se fulgte ham, fik Ansigterne fulde af
den opdrevne Snee og lis. EPont.Atlas.lII. 20

417.
Ij (jf. bet. 6.1) om behandling af jord:

opbryde. OecMag.III.366. MuldfjeldenVpaa
ploven maa) stilles saaledes, at den fatter

den heele Fure, som Skjeret opdriver.FZei-
scher.AK.59. større eller mindre Stene,
som Ploven har o]^årevet. FNFrost.Vaar-
basse og Heinsvig.(1819).3.

2) forandre, omdanne, tildanne ved en vis

behandling. 2.1) (jf. op 1.2J frembringe
ophøjninger, forhøjyiinger i ell. paa \\ 30

m. h. t. metalplade, opdrive Blik. Larsen.
TeknMarO. Ved Opdrivning begynder man
med i Pladens Midte at slaa en Bule . .

som man vedbliver at forstørre. iSa^^'FJ.

430. part. opdreven brugt som adj.: smaa
Skaale, hvis Side er dækket med opdrevne
Buler. SophMull.VO.343. Beckett.Danmarks
Kunst.I.(1924).18.

\\ forme, tildanne den
øverste rand af et glas olgn., efter at det er

løsnet fra piben. Mundstykket (paa fla- 40

sken) formes (opdrives) med en Saks.^i^Ze-
Top.27. Sal.UX.768. Opdrevne Glas.OrdbS.

II
(især med., 1. br.) m. h. t. dele aflegemet ; ipart.

opdrev et som adj.: udspilet (af betændelse
olgn.). Paa Grund af (bughinde )Betænde]-
sen lammes Tarmene, Underlivet bliver
derfor opdrevet og samtidig stærkt spændt.
Sal.III.852. (1. br.) i videre anv. : fremstaa-
ende. Snuden (hos antiloper) er ikke sjæl-
den opdreven (Muffel). Sal.I.906. 2.2) (jf. 50

II. drive 4.5; kern.) f sublimere. vAph.
Chym.IIl.447. Nyelig opdrevet forsødet
Qvægsølv.PhysBibl.IV.284. 2.3) (jf. op iU)

m.h.t. aabning: udvide til passende vidde.
Er Cartouchens Huller .. for trange, saa
bør de ved Hielp af . . Træpinde opdrives
til hehørigYide. MB.1807.159. TeknMarO.

3) (jf- op 2.1 og drive op u. II. drive 8.1-2;

tvinge til at rejse sig, bevæge sig; især

Cm-): jage op. vAph.(1759). Hundene 60

havde just opdrevet Hiorten og jaget den
ud paa den store Slette. PalM.Poes.II.57.
opdreven Hjort. 5<fcJ5.

|| (nu næppe br.)

m. h. t. kvæg. skiære Hakkelse, opdrive el-

ler bevogte Kræet. ODLutken.Undersøgnin-
ger.IL(1760).102.

4) (især dagl.) overf. anv. af bet. S: skaffe
til veje (ved eftersøgning, med besvær, umage);
opspore, -støve; drive (ll.S.e) op; frem-
skaffe. Opdrive Fenge. Leth.(1800). her
holdt Manuskriptet op. Min unge Ven .

.

kunde ikke opdrive det Manglende. i?C
And.VIII.314. skjøndt jeg har været hele
Gaarden (o: Regensen) rundt, har det ikke
været mig muligt at opdrive mere end et

eneste Par Kopper. Hostr.G.136. Og ikke
Mad at opdrive. Ba7ig.S.30. (han) havde
nok forgangen Aften i Ulfborg Kro for-

brugt flere Penge end rimeligt er for en
Husmand . . det fik da Politi Svendsen
tilsidst opdrevet. MylErich.NS.59. \\ i vi-

dere (uegl.) anv.: stille paa benene; frem-
komme med (noget, som man raader over).

al den Kjærlighed, som (hans) Hjerte kun-
de opdrive.Winth.IX.273. han paatog sig
den myndigste Mine, han kunde opdrive.
Schand.IF.352.

5) (jf. op 9; bevirke fremgang i vækst,

værdi, grad. 5.1) f m.h.t. kreatur: opdrætte.
opdrive Faar til de uldrigeste og tillige

fineste Arter. OecMag. VIII.202. een., vel
kyndig Person, som . . forstod sig paa Op-
drivningen med Faar og Geder, smst.203.

5.2) (jf. bet. 1 slutn.; nu sj.) m.h.t. jord: op-
dyrke; forbedre; drive (II.7.6) op. Herre-
manden tilsatte sin Formue ved at opdrive
sine Jorder. 750. Ved at opdrive tidligere
udyrket Jord, er det aarlig besaaede Areal
forøget med omtrent 60 Tdr. Land.FLunn.
CDLunn.(1884).79. opdrive en Gaard.Sc&JS.

5.3) (1. br.) m. h. t. noget abstr. : bringe i vej-

ret; forhøje; drive (II.4.1) op. Da Løbe-
øvelsen hos den uøvede stærkt opdriver
Aandedræts- og Hjertevirksomheden, bør
den . . de første Gange vedvare højst 1 Mi-
nut. Gymn.1.92. Publikum, hos hvem For-
ventningen . . var bleven opdrevet til vir-

kelig Spænding. Pont.HK.197. i part. op-
dreven som adj.: *om Æsopus . . med
høi opdreven tale

|
Jeg discurrere vil.

Reenb.Æ.19. Lige langt fra en opdreven
Svulst og en krybende Nedrighed var
Biskop Egedes Udtryk. JJTMnd.Ha7isEge-
desLevnet.(1778).87. „vi holder Fest iaftenl*
indskød A. med opdreven Livlighed. Pont.
KG.49.

II
m.h.t. pris: forhøje; især: bringe

noget op i højere pris ved overbud paa auk- M.
tion olgn. vAph.(1759). for endnu meere B'
at bedrøve Enken, opdrev Herskabet Man-
dens Skilderie paa knetionen. Argus.17 71.

Nr.37.4. Billetprangeriet (har) opdrevet
disse (0: maskeradebilletter7ie) omtrent til

det sexdobbelte af deres virkelige Priis.

Rahb.Sandsig.58. Gylb.XII.225. MO.
6) (nu l.br.) intr.: blive ført, bevæget

op ell. hen til et sted (afvind, strøm). Or-
log-Skibene . . fick ey mindre Skade, som
kort dereffter kunde fornemmes af det
mangfoldig Vrag til vores Strandbred op-
drev. Holb.hitr.1.708. Her opdriver meget
Tang. Cit.l763.(AarbVe7ids.l926.303). \\ især

i perf. part. som adj. opdreven Tang. vAph.
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(1759). strandet eller opdrevet Goås.Qold-

schm. Vin.394.
opdrivelig:, adj. [cob'dri-'vali] som kan

opdrives; især (19) til opdrive 4: DagNyh.
^Vi-iiyoy.Till.l.sp.^. deres eget, elegante

Hjem, hvor . . al opdrivelig Luksus mødte
ham. Borregaard.VL.lII.41. j/". uopdrive-
lig. 7.evm. værelser var næsten uopdrive-

lige i den overfyldte hy. NAJensen.Vente-

tider.(1926).123. Opdriver, en. 1) (nu
næppe hr.) om person \\ til opdrive 3 slutn.:

person, som driver kvæg sammen, han (be-

regner) ingen Sommer-Løn og Kost for

Kygteren; skiønt der dog (til hollænderi)

behøves, om ikke en Opdriver, saa dog en
saa kaldet Kalvekudsk. OecMag.VlI.327.

\\

til opdrive 5.3. „En Person, som ved Op-
kiøb eller Overbud forhøier og opskruer
Priserne." 7/SO. 2) om ting \ii^ til opdrive
2.3: oprømmer. TeknMarO. f Opdriver-
haud, en. {til opdrive 3; benævnelsen, fordi

disse hunde bruges til at jage vildt op) spids-

hund. Funke.(1801).1.57. -ovn, en. (til

opdrive 2.s) stærkt ophedet ovn, hvor de til

fremstilling af vinduesglas dannede cylindre

anbringes, saa at glasset begynder at smelte

og derved kan bredes ud, udfoldes paa under-
laget; strækovn. OrdbS. Opdrive-tang;,
en. tang, hvormed glas opdrives (2.i).

OrdbS.
Op-dræt, et ell. (nu især dial.) en (Moth.

D119. MDL. MO. EHHagerup.66. jf'.: „en,

sædvanligst et." F/S0.^. ('f -drægt. Forordn,

""^k 1701. §5). ifsv. updræt; egl. vbs. til op-
drage, hos Moih.Dll9 saaledes som. vbs. til

opdrage 1, men ellers kun til opdrage 2; nu
som regel opfattet som hørende til -drætte) 1)

som vbs. 1.1) fj/. opdrage 2.i; nu kun dial.)

opdragelse, opfostring, opfødning af børn.

De smaa Børn er i Opdræt, nyder deres
Opdræt paa StSLYnen. Cit.ca.l700.(MDL.).
EHHagerup.66.

\\
(sj.) opdragelse (2.i). det

(var) over Pædagogikken — paa Tysk Op-
dragelse eller Opdræt, men paa Dansk Opfo-
string,— jeg holdt Forelæsmnger.Grundtv.
MM.16. 1.2) ^j/*. opdrage 2.2; især landbr.)

opfødning af dyr; især: pleje og behandling

af et dyr fra fødselen, til det er udvokset;

navnlig om tillæg af hornkvæg, men nu ogs.

om heste- og svineavl. Cit.ca.l700.(VSO.).
Kalves Opdræt. Olufs.Landoecon.xvii. Tur-
nips (anvendes) saavel til Malkekøer som
ved Fedning og Opdræt. LandmB.II.107.
Opdrættet af Kyllingerne. Lawd60.7II.765.

II
(sj.) om dyrs pleje af deres afkom. Fugle,

der . . lever i Polygami, og hvor altsaa
Hannen slet ikke deeltager i Yngelens
Opdræt. Bogan.ll.100. 2) (landbr.) konkr.:
dyr, der opdrættes; især om kalve, der læg-

ges til. Moth.D119. Høet faar . . størst

Værdi ved at anvendes til Opdræt (Plagge,
Ungkvæg, Faar). LandmB.lI.l 09. Besæt-
ning 1837: 130 Malkekøer, 24 Kvier, 12
Kalve, 20 Faar og 40 Heste foruden
Oipdr3dttet.SvendbAmt.1923.170. jeg ved
ikke, om Ænderne var tidligt Opdræt fra

„Bakkegaarden" eller indiørte.TidensKvin-
der.^Vi,1930.33. Feilb. -drætning:, en.

vbs. til -drætte. 1) (landbr.) som vbs.: d.s.s.

Opdræt 1.2. SvGrundtv.Retskrivnings-Ord-
bog.(1870).70. LandbO.111.269. \\ hertil bl.a.

Opdrætnings-løb (væddeløb (travløb) for to-

aarige, i landet opdrættede heste. Pol.^1x1902.

2.8p.3), -metode, -regnskab, -udgift. 2) (sj.)

konkr.: d.s.s. Opdræt 2. *som et Klokke-
10 Faar | ved Kneblens Slag kan faa en hel
Opdrætning

|
af Lam til prompt i Folden

ind at gaa. Drachm.DJ.lI.33. -drætte, v.

[9] vbs.-nmg (s. d.),jf.-dræt {vistnok dannet til

-dræt; ji/". drætte op m. drætte 2; fortrænger
i løbet af 19. aarh. opdrage 2.2) 1) (vist kun
som overf. og nedsæt, anv. af bet.2; sj.) m.h.t.

mennesker: opdrage (2.i) paa mekanisk, aand-
løs vis. (da) enhver fordomsfri Udforsk-
ning af Menneskesjælen trænges tilbage .

.

20 opdrættes Sindene til uden Prøvelse . . at an-
tage det for sandt, der støtter sig til Over-
levering. 5ra»i des. y.i^O. 2) (især landbr.)

m.h.t. dyr (især kvæg): opføde under ratio-

nel pleje og behandling; lægge til. Stude-
Kalve bør i alle Dele opdrættes og pleies

ligesaa omhyggeligt . . som Qvier. Land-
huushold. V.213. Olufs.Landoecon.429. En
Hønsehund skal ikke alene opdrættes, den
skal o'pdrages.VigMøll.HJ.39. han havde

30 opdrættet dem gennem mange Led, af yp-
perlige Øg og de mest udvalgte Hingste.
JVJens.CT.47. 3) (l.br.) m.h.t. planter: op-

elske. *Du Abild skal opdrætte | Og værne
dem mod Frost.Winth.HF.324. (man har)
forsøgt at opdrætte Planter (o: sukkerrør)

af Frø og krydse forskellige Varieteter.

MentzO.Pl.150. -drætter, en. især (land-

br.) til -drætte 2: person, som giver sig afmed
opdrætning. ADJørg.11.127. Landmand med

40 Liv og Sjæl, navnlig Opdrætter af Kvæg.
Schand.0.1.163. Fleuron.KO.15. -dnfte,
V. [11] 07. dufte opw.duftesi?.iOS5*%- sj.)

fylde med duft, vellugt. Rosenfloret paa
hans Kiste opduftede Gaderne længe efter,

at Ligtoget havde passeret. Friis-Møll(Bel-

gien.(1916).168). sa.lnd.81. -dng:e9 v. [J.i-2]

[-|du.'(q)a] v&s. -ning (VSO. MO.). (jf.duge

(2) op^ .^ m.h.t. raasejl: samle og rulle op
paa raaen; m. h. t. sejldug: sammenlægge i

50 brede lag og omrulle med den sidste rest, saa
at det hele danner en stor rulle ell. pølse.

VSO. Harboe.MarO. Funch.MarO.11.101.
Larsen, f -dng^ge, v. [2.i] {ænyd. opduge,
-dukke, mn<. upduken; Jf. dugge op u.ll.

dugge 1) begaa sig; klare sig. De Danske Fri-
byttere giorde Søen imidlertid saa trang for
de Engelske og Franske, at de neppe meere
kunde opdukke.Holb.DH.1.760. (fjenden)
hafde oversvømmet Hans Majests. Lande

60 med saa stoor een Magt, at snart ikke een
Fugl paa Marken kunde opdukke eller

bygge sin Reede med Sikkerhed. Slange.
ChrlV.666. \\ i forb. m. (i)mod: gøre mod-
stand mod; klare sig over for. (kong Chri-

stian) hafde ført sit Flag (saaledes)^ at ikke
. . nogen anden Potentats Skibe imod han-



768 opdukke opdække 764

nem udi Søen torde opdukke. Slange.Chr

IV.633. I. CO -dakke, v. [3.2] (jf. -dykke)
løfte sig i vejret (og komme til syne); især:

komme op af vand; (alm.:) dukke (II.i.2) op.

*Med Glands opdukker Sol igjen
|
Fra

Paradiset i Østen. Ing.BSE.VIl.242. Dan-
marks Øer (synes) at have (alm.: være^
opdukket sagtelig af det synkende Hav.
Blich.(1920).X.52. Wors.DO.S. jf.: en ny-
opdukket 0. NaturensV.1914.188.\\ overf.

(uden forestilling om opadgaaende bevægelse):

komme til syne, til stede; indfinde, vise sig.

Vi have da i Latin kun . . en fragmentarisk
Opdukken af den oprindelige (verbal-)

Sta,mm.e.Madv.GB.II.14. (den) Betænkelig-
hed, der var opdukket i hende. ^ran^ies.FJ.
410. (han havde ikke) kunnet se, at Selma
Lagerlof var et opdukkende Geni. AHen-
riques.TG.56. den i Vinter opdukkede ..

Mode med Buxeskørt. KvBU''U1911.1.sp.4.
II. -dakke, v. [I.2] vbs.-n\ng(ySO.). (jf.
dukke op u. III. dukke; nu næppe br.) binde
ell. sno (garn olgn.) i dukker (1.3.1). opdukke
Silke. 7/SO. III. -dukke, v. se -dugge.
-danset, part.adj. [I.2] [-|don's8<] {efter ty.

aufgedunsen; jf. -dunsning, -dunstet samt
dunse (III) op; dagl, lidtgldgs.) hoven, svul-

mende, (unaturlig) fed, især p.gr. af drik; op-
pustet. Ham, hvis Kiød er op dunset, hvis
Huud glindser af usund Fedme, kan hver-
ken Østers .. eller den fremmede Rype for-

nøie. JBaden. Horatius. 1. 145 (jf. Heib. Pros.

X.422). det af Mosevandet gjennemtrukne,
opdunsede og forvanskede Lig. Kofoed-
Hansen.KA.T.409. Herrer med opdunsede
Kinder og svedende 'P&ndei. Schand.VV.
248. Flinke ser Studenterne ud, slanke,
ikke opdunsede af Drik. Z^Lars. fPoZ. 'Vs
1903.1.sp.7). store opdunsede Dyndtudser.
JVJens.Br.l34. -dunsning:, en. [I.2]

[-idon'snen] {dannet til -dunset ell.somvbs.
til dunse (III) op; sj.) det at være opdunset.

Der er utvivlsom Opdunsning af Ansigtet.
Ugeskr. f. Læger.l929.338.8p.2. -dunste,
V. [l.i] [-jdon'sda] (sj.) om damp, taage:
stige op. VS0.I.652. en Taage, som op-
dunstede af Engene. smst.IV.0l32. -dun-
stet, part.adj.[1.2] [-|donsdaf] {omdannelse
af -dunset ved tilknytning til Dunst (spec.

Dunst 1.1 slutn.) og dunste; /. br.) d.s.s. op-
dunset. han drak som en Svamp . . rød
og opdunstet saae han ud. HCAnd.YIlI.
171. et blegt og opdunstet Ansigt. HomoS.F.
170. slatne Strandvaskere skvalper rundt
med opdunstet Bug. NHedin.BagHeder og
Høje.(1915).36. -dykke, v. [3.2] vbs.-ning.

(jf. -dukke; l.br.) dykke (ILl.s) op. Gram.
Jsucleus.887. I det Øieblik Anden op dyk-
ker. F50. især i part. ell. som vbs., om under-
vandsbaad: Undervandsbaad under Opdyk-
mng.Hag.IX.425. || overf. *A&ret (o: det
nye aar) oipdykker.Winth.XI.33. -dyng,
et. [-idøii'] (sj.) vbs. til -dynge (ell. dynge
op^: opdyngning. (han) lægger Vægt paa
Aarsagssammenhængen i Steden for (Rah-
beks og Nyerups) blotte Opdyng af Fakta.

Rubow.LK.191. -dynge, v. [I.2] [-jdøix'a]

vbs. -ning (s. d.) ell. (nu sj.) -else (Rahb.
Stiil.98. VSO. MO.), jf. -dyng. (jf. dynge
op u. II. dynge 1; især (D) samle sammen
i store dynger ell. bunker; ophobe; ofte m.h.t.
rigdomme, penge: samle i store mængder.
vAph.(1764). OGuldb.VH.1.568. Glødnin-
gen opdynges uden for Stalden. FSO. der
opdyngedes i hans Kongestad en Rigdom,

10 hvortil der ikke fandtes Mage paa noget
andet Sted. HCAnd.VILG. AchtonFriis.JL.
1.333.

II overf. Basth.GT.199. min Fravæ-
relse havde opdynget Forretningerne.B/icA.
(1920).XII.48. der kan opdynges et dødt
og goldt KundskshsStoi. HNClans.Leil.52.
hendes Synder ere opdyngede (1819: naaej
indtil Himmelen. Aab.l8.5(1907).

\\
(sj.) m.

obj., der betegner det sted, der fyldes: op-
fylde; overfylde, forebygge at ikke nogle

20 Hospitaler skulle opdynges med Syge.Mfi.
1823.267. paa Flyttedagen . . er her ikke
behageligt nede i Byens Gader, de ere
saa opdyngede med Feieskarn, Skaar og
Stum^er.HCAnd.VIII.66. tU -dyngning,
en. [-|døix'neix] fit. -er. vbs. til -dynge (ell.

dynge opj; ogs. konkr.: stor dynge, hob.

vAph.(1764). Opdyngninger af Havdyr-
skaller. Cit.l851.(M0.). en Blomsterbutiks
Vinduer, hvor en mægtig Opdyngning af

30 Roser straalede. Schand.SB.191. -dyrke,
V. [9] part. -et ell. (sj.) -t (*Det velop-
dyrkte, rigdomssvangre L2Lnd. Bagges.I.
164). vbs. -else (i bet. 2.2: MKrist.(SiSprO.
Nr.41.35)) ell. (især i bet. 1) -ning (Molb.
DH.I.471. D&H.). (jf dyrke (II.3) op; især
CPj 1) m.h.t. jord: bearbejde; dyrke; især:
bringe i bedre stand ved dyrkning. *Du som
Fædres Land

|
Opdyrker' glad med travle

Hænder. Rein.195. Otto fik . . Lyst til at .

.

40 opdyrke et Stykke, der henlaa ubenyttet,
bevoxet med Græs. Goldschm.Hjl.il. 214.
2) overf. 2.1) (nu næppe br.) m.h.t. planter:
dyrke; 02)elske. LTid.1762.398. 2.2) m.h.t.
evne, færdighed, fag, videnskab olgn.: ud-
danne; udvikle. Efter Reformationen for-

sømtes ikke Sproget, men opdyrkedes
netop.MO.^I.LXxiv. Som særlige Arter
af Maleri opdyrkedes, navnlig i Holland,
Landskabs- og Søhilledet. Beckett. VK.224.

||

50 (sj.) i perf. part. som adj.: civiliseret; kultive-

ret, de opdyrkede Menneskeracer. Flensb
A.Vi2l904.Till.l.sp.l. -dægge, v. [9] {ænyd.
d.s.; jf. dægge (II.l) op; nu kun bibl.) egl:
opføde v.hj.afdæggehorn (VSO.I.579); især:

opdrage med ømhed ; give en kælen opdragelse.

Opdæg dit Barn, saa skal det forskrække
dig, leg med det, saa skal det bedrøve dig.

Sir.30.9. LTid.1733.534. billedl: Grundtv.
Udv.V.423. en Yngling, der kun dannet,

60 eller for at bruge et endnu zartere Ud-
tryk, opdægget ved Tanken, næret ved
sin Sjels eget Indhold, Intet havde havt
med Verden at sksifie.Kierk.VI.25. -flæk-
ke, V. vbs.-nmg (s.d.). 1) [l.i, 6.1] {efter

ty. aufdecken; jf. ænyd. optække, blotte,

bringe for lyset, samt II. dække 1.3) fjerne
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et dække olgn. I.l) f fjerne et dækkende lag;

løfte op; tage bort. (den forklædte) vender
sig omkring . . og i det samme faar Au-
relius fat paa Flippen af hånds Kioel, og
ved at opdecke dend kiender ham af Un-
der-Klæderne. JRPaulli. JM. 69. smst 52.

1.2) egl.: blotte ved at fjerne et dække olgn.;

især overf.: bringe for dagen; oplyse; af-

sløre, allehaande Konststykker af Tasken-
spilleri, hvis behændige Konstgreb i in-

gen andet Sprog tilforn saa tydelig har
været opdekkeå. LTid.1734.257. han giør

sig dem til Fiender . . hvis Feil han op-
dækker. Tode.ST.1.91. || nu vist kun (1. br.)

i forb. opdæk(ke)t skak (efter ty. SLuf-

fedecktes schach) d. s. s. Opdækkerskak.
kak.(1773).26. Skakbladet.1905.16. 2) [3.2]

(jf. dække (II.2) op samt ty. aufdecken;
egl.: anbringe paa et bord, jf. op 12) an-
bringe mad, drikke osv. paa bordet; rette

an; ogs.: anbringe service (paa et bord);

dække (II.2). VSO.I.579. Han flod paa ho-

tellet) opdække et glimrende Bord og in-

viterede sine Kunstfæller . . til at tage
Del i Gildet. Davids.KK.160. [| næsten kun
i perf. part, i forb. som et opdækket
bord. VSO.I.579. et vel opdækket Fro-
kostbord. Gude.0.192. det lange, prægtigt
opdækkede Bord . . bugnede under Væg-
ten af de talrige (fade). Høyen.R.279.sp.2.

jf.: I (skal) sige til Husbonden: Mesteren
siger: Hvor er mit Herberge, hvor jeg
kan spise Paaskelammet . .? Og han skal
vise eder en stor Sal, opdækket (1819: til-

lavet; og rede. Marc.U.l5(1907). -dæk-
ker(-skak), en, (jf. opdæk(ke)t skak u.

-dække I.2) skak, der fremkommer ved, at

en brik mellem kongen og den skakgivende
brik flyttes. Larsen, -dækning;, en. vbs.

til -dække 2 (ell. dække op^. flt. -er. 1) som
vbs. VSO. Travlhed med Opdækning i den
store . . Sipises&lBerlTid.^y9l908.Aft.Till.
l.sp.6. 2) konkr.: hvad der dækkes med, hvad
der stilles frem (paa et bord) til et maaltid

;

dels om dækketøj, service m. m., dels om an-
retningen (mad og drikke); undertiden ogs.

om de enkelte serveringer ell. retter. Middags-
bordet, hvis festlige Opdækning og An-
retning dog ikke formaaede at adsprede
en vis Forstemthed. Gylb.(1849).II.Sl. Til
Frokost spiser han . . varm Mad i flere
Opdækninger. ^rz./Xi^. Den fine Op-
dækning, det gjennemsigtige, tynde For-
celæn. Schand.TF.I.192. Vi lagde for med
. . den kolde . . Opdækning. Kehler.KK.41.
jf.: (fruerne) sidder sammen omkring en
Kaffeop dækning. Powf.LP. 777.70. Ho-
telstuepigen . . kom ind med en Te- Op-
dækning, smsf. 7.154.

|| (jf. I. Dæk 4 osv.;

nu sj.) dækning, anretning til een person ved
et bord; kuvert (2). (bordet ved festen) hav-
de 150 Opdækninger. Dagen.*/iil808.2.sp.2.
Her ved Prindsessens Opdækning skal
(smykket) lægges. Beyer. LL.52. Paa Bor-
det stod ved hver Opdækning (PoU^I%1897.
l.sp.7: Kuvert; en Tallerken Vandgrød.

Brande8.I1.500. -dæmme, v. [-idæm'e]
vbs. -ning (s. d.). {ænvd. d.s. i bet. 1) t) [I.2,

7.1] bygge, opkaste en aæmning (for at standse
vand); ogs. (og især) m. h. t. vandløb: (søge
at) standse ved dæmning(er); bringe (vand)
til at stige v.hj.af dæmning(er); dæmme (I)

op. VSO.I.580. Han opdæmmede først for
den lille Bæk, der løb igjennem hans Ejen-
domme. Blich.(1920).XXI.231. Floden var

10 opdæmmet og Landet oversvømmet. GoZ(2-

schm.NSU. V1I.77. Both.D.1.79.
\\ (jf. bet. 2;

sj.) m.h.t.land: indvinde, tørlægge ved op'
dæmning. Dosseringen, som . . i skarpe
Vinkler trak sig udenom en stor, opdæm-
met Plads, helt ud til Enden af Havnens
Molo.JPJac.(1924). 11.193. \\ i sammenlig-
ninger ell. billedl. Mængden strømmede ud
(afportene) som en længe opdæmmet Flod.
Bergs.FM.102. en voldsom, pludselig, læn-

20 ge opdæmmet Taarestrøm vælder ud af
hendes Øjne. Drachm.KW.210. 2) [I.2] (jf.
I. dæmme 3; nu næppe br.) hæve (en vej)

ved paafyldning. de mange opdæmmede
og indkastede Veye igiennem Ahl-Hee-
den.OeconJourn.1758.29. -dæmning;, en.
[-|dæm'nei],] flt.-er, (ænyd. d.s.) vbs. til -dæm-
me ^eW. dæmme opj. ^)somvbs. EPont.Atlas.
11.211. SaVXVlII.516. 2) (nu sj.) konkr.:

dæmning (2.i). Vandet giennembrød Op-
30 dæmningen. 7iS0. Larsen, -dabe, v. [lO.i]

[-idø-ba] (nu næppe br.) give navn (efter); op-
kalde. Hun er opdøbt efter Bedstefaderen.
VSO.

II
m.h.t. den, hvis navn anvendes, op-

døbe sine Forældre. 750. -demme, v.

[3.1] [-idom'a] {ænyd. d. s., jf. æda. (part.)

up dømd (DGL.V.108); jur., foræld.) d.s.s.

II. -dele 1. (vist kun i perf. part), ere (gær-
derne) Ulovligen satte , og vorde de op-
dømte . . da maa hånd dog ej sette Ild i

40 dem, uden hånd vil saa meget for dem
bøde, som de vare ej med alle opdømte.
DL.6—19—4. Laxegaarden blev opdømt,
men Russe- Staderne derimod kiendte
ved Magt.Stadf.Randers.(1804).68. -efter,
præp. og adv. 1) som præp., se op 16.4. 2)

(jf. efter I2.2-3; som adv.: fra neden i ret-

ning op imod noget højere (sml. opad 2).

2.1) om bevægelse. *Vi steg igennem Nat-
tens stille Hav . . | dybt fra den mørke

50 Bund, opefter, op. Drachm.GG.61. jf. op
sp. 703^: Tankerne maatte søge indefter
til Dybderne i En selv eller opefter til

Himlens Røider. Galsch.SR.168.
||

(dial.)

til op 4.1, om bevægelse til et fjernere, noget
højere liggende sted. Esp.247.

|| (jf. bet. 2.2

samt op 9.2; overf., om fremgang, udvikling.
I Tertiærperioden er ikke alene Menne-
sket i Udvikling, men hele Dyreverdenen,
navnlig Pattedyrene i Drift opefter. T^r

60 Poulsen.Urtiden8Kun8t(1923).14. Bunden af
Depressionen var . . naaet, og det gik
umærkeligt opefter. JacPaludan.UR.390.
2.2) uden (tydelig) forestilling om bevægelse

(ofte i forb. som fra . . opefter; || om ret-

ning ell. stilling. MO. *hans Krop, fra Mi-
dien af opefter. CKMolb.Dante.1.197. Hun
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var mere end et Hoved mindre end han,

og det Blik, der traf ham fra neden af

opefter, havde noget af det samme far-

lige ved sig som et af de hurtige Kaarde-
stød. Drachm.T.94. Sølvtepotte . . bred for-

neden og spids opefter. FolitiE.Kosterhl.

^yiol925.1.sp.l. (jf. op 4.2j om geografiske

forhold: det hele Stykke Land fra den
persiske Bugt opefter, som Sumererne .

.

lik lagt under .. Byrknrng. FrFoulsen.G
O-^-

II (jf' op 10.1^ om rækkefølge; m. h. t.

rang, stilling: „Javel, Hr. Konsul." (por-

tieren) retter sig op og tager til Kasket-
ten, som han altid gør til Konsuler og
OTpeiter.PLevin.SG.ll. han forstod .. al-

lerede som ungt Menneske at knytte For-
bindelser op efter, som senere var ham
til 'Nytte. CSPet.Litt.633. m.h.t. tal, grad:
Brøkøre afrundes o-peiter.LovNr.5?^/4l888.

§12. Børnene fra tre Aar opeiteY.YilhAnd.
BT.55. om tidsfølge: Brandes.Y.492. Hans
Fader, Farfader og hele Slægten opefter
havde været Fiskere, Lodser eller Skibs-
førere. Drac/im.PF.iO. t-egne, V. [^.i]vbs.

-ing (Forordn.^^lxl733.§9. Cit.l761.(ChrNi-
colaisen. AmagersHistorie. III. (1915). 378)).

(jf. egne op u. egne l.i^ m. h. t. løsgaaende
kreatur: optage. Med de Svin, som ere paa
Bøndernes Fælled . . skal Oldermændene
. . have Indseende, og de uringede opeine.
Forordn.'^yil733.§9. -elske, v. [9] [-læl'sga]

vbs. -ning (s. d.). (ænyd. d. s. ; jf. elske op u.

II. elske l.i) 1) bringe til at vokse, udvikle

sig ved omhyggelig røgt og pleje; fremelske.

I.t) (gart.) m. h. t. planter, adskillige .

.

giør sig al Flid med igien at opelske de
forhuggede Skove.Thurah.B.34. Fw.(1914).
III.25. opelske Levkøifrø til lutter fyldte
Stængler. Green. Z7i2.^. CVaupell.S.72. Gyl-
denlaKker, opelskede i Pigekamret ved
den megen natlige Yarme. Bang.HE.128.
JVJens.Di.94.

\\ (jf. bet. 2) billedl. Kome-
diehus. Et af de mange Drivhuse, hvor
udenlandske Planter opelskes, og de inden-
landske udryddes. P^iTei&.C/^f. 558. Gylb.
(1849).VI.1?2. 1.2) (nu sj.) m. h. t. dyr.

den rette Maade, til at opelske Bier.XTi^.
1744.611. Opelske Qvæg, Heste, Silke-

orme. F/SO. MO. 1.3) CO m. h. t. børn og unge
mennesker; næsten kun billedl. og m. over-

gang til bet. 2. *Du (o: moderen) som op-
elskte mig til Glæde

| Med Blodet af dit
ædle Bryst. Ew.(1914).V.95. I de Sønner,
han havde opdraget til at arve hans Glands,
meente han kun at have opelsket Forræ-
dere. Mynst.Bispepr.(1852).12. kan Du faa
de rige Fyre . . til at bygge Paladser og
opelske Folk som Giorgione og Tizian.
Schand.VV.314.jf.: hun skulde blive hansi
Al den Skønhed, jeg havde opelsket, skulde
blomstre for ham. Nans.M.133. 2) CP overf:
fremme; ophjælpe; udvikle. *Hand Konster
og Studeringer opelskede i Landet. Graa/i.

FT.I.64. Din Magelighed, nei, min kjere
Læser, den vil jeg ikke opelske. Kierk.XIV.
118. Professorens metodiske Opelsken af

hsinsNiyiekrait.Bønnelycke.NU.207 . -elsk-
ning, en. [-,ærsgneii] flt.-er(i bet.2). vbs.til

-elske, t) som vbs.; især (gart.) m. h. t. planter.

ung Skovs Ope\skmng.EFont.Atla8.III.129.
ArchivSøvæsen. 11.374. jf.(spøg.): Han hen-

fav sig derpaa . . til Opelskning af Bak-
enhsirter.Top8.I.84. hertil: Skovopelsk-

ning. Forordn.^^U1781.§64. Andres.Klitf.
261.

II
(nu sj.) m. h. t. dyr. LTid.17o9.315.

10 Kreatures Foering og Opelskning.JPPra /i/.

AC.85.
II (1. br.) m. h. t. børn. FrahlST.I.

55. præsten anvendte tienden til opelsk-
ning af en stor børneflok. Arup.DH.1.198.

I]
overf., til-e\ske 2. Dydernes og Færdighe-

dernes O^elsknmg. Ew.(1914).II.51. VSO.
2) (nu næppe br.) konkr.: hvad der opelskes;

især: kultur af unge træer, planter. Skoven
er maadelig stor og kand for Efterkom-
merne blive langt større og kostbarere,

20 ved en Mængde af unge Opelskninger.
EFont.Atlas.III.571. Forordn.^^Ul 781.§5.

openere, v. se opponere.
Oper, en. se Opera. Opera, en ell. f

et (Ilolb.Ep.IV.266. VoltairesLevnet.(overs.

1792).141). [io-'&8,rB] (f m. ty. form Oper.
FABeib.E.159. Oehl.Er.II1.166. Eeib.Foet.

Y.272). best.f.-tn ['o-'6a,ra-'8n] flt.-cr ['o-'&a-

ira-'ar] ell. f d.s. (Holb.Ul.II.2. LTid.1737.
362.1757.83) ell. f operer (LTid.1743.415).

30 (fra ital. opera, forkortet af opera per mu-
sica, musikværk; af lat. opera, værk, egl. flt.

til lat. opus (se Opusj; jf. operere. Ope-
rette samt Officin) 1) større musikværk
til scenisk opførelse, formet som et dra-
ma, hvis replikker (for størstedelen) synges,

medens musikken følger og anskueliggør hand-
lingen; ogs. som sammenfattende betegnelse

for den kunstart, i hvilken musik og tekst

forholder sig paa nævnte maade, ell. om den
40 (de) enkelte forestilling(er). *Med ander-

ledes Navn og Skik
|
Det Opera nu he-

der,
I

Med Spillen, Dandsen og Musik,
|

Maskiner, kostbar Klæder. Reenb. 11.46.
Hvad er ellers Folcks største Tidsfordriv
hos jer. Hør I Comædier eller Opera?
IIolb.Ul.II.2. Jeg haver eengang bivaanet
det Italienske Opera, da man forestillede

det Stykke kaldet Pharnaces. Jeg saae
der nogle at græde, andre at lee, nogle

so at skieides, andre at snorke og nyse efter

musicalske Noder og Tact. Intet syntes
mig at være meer modbydeligt og unsi-

turiigt. sa.Ep.I V.266. (Beethoven) skal have
komponeret en meget smuk Oper. Oehl.Er.
III.166. Beib.Fros.III.245. Privilegium
paa at spille O^era. Nystrøm.KO.108.

||

stor opera, (teat.) opera i den store stil

(af heroisk indhold), hvor alt synges; opera
seria. HFanumB.ML.505. komisk opera,

60 (jf. u. komisk samt Konversationsopera,
Syngespil, Operette; teat.) opera af lettere

indhold, i hvilken dialogen tales; opera co-

mique; opera buffa. Vaudevillen og den
komiske O^er. FAEeib.E.159. EFanumB.
ML.505. 2) som betegnelse for selve den
institution, der giver operaer (1), det dertil
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knyttede personale, materiel osv.; ogs.

(nu om udenl. forhold) om selve den byg-

ning, teatret, hvor opførelsen finder sted;

operahus, en Violon af Operaet.Voltaires

Levnet.(overs.l792).Ul. et større Antal af

dramatiske Sangkunstnere, end vor Opera
er i Besiddelse atHeib.Pros.VIL364. Ny-
8trøm.K0.195. \\ efter præp.paa. og (navn-

lig) i. Min Herre forundrer sig over, at

jeg ikke kommer paa det Italienske Opera,
eller paa de Franske Comæåier. Holb.Ep.
IV.266. Passerede Aftenen paa Opera.
Klcvenf.RJ.85. VSO. Har Frøkenen væ-
ret i Operaen for nylig? Ilostr.SpT.III. 7.

Opera-, i ssgr. (især teat.) fx. (foruden
de ndf. anførte) Opera-arie, -direktør, -di-

rigent, -forestilling, -komponist, -kor,

-kunst, -musik, -opførelse, -orkester, -per-

sonale, -repertoire, -repetitør, -scene, -sel-

skab, -skole.
II

undertiden (jf. Operette-
i ssgr.; især nedsæt.) m. henblik paa det høj-

tidelige ell. højtravende, teatralske, der kan
være over (foredraget og de optrædende i)

operaer. Leonora (svarer) i Opera-Tone.
*„Moclite ich doch (osv.).'' Holb.KB.1.6.
„Nu, giorde jeg ikke mine Sager godt?"
— „Fortreffeligtl Ingen Opera-Helt
kunde giort det bedre for Alvor." Olufs.

GD.90. „Lige som Du er, skal Du gaa
med mig op, hvor alle Gjæsterne sidder,

jeg skal fortælle, hvordan Du har vovet
Dit Liv, mens de —" — „Tys, tys, Al-
vilda, lad os ikke give Operascener."
Schand.TJM.267. (jarg.:) en mægtig op-
svulmet Herre med Operakrøller stod
paa Trappen og slog Armene i Vejret .

.

„Operabrøler (o: operasanger) Peter-
sen," sagde B.FrNygaard.SF.147. sml. end-

videre Opera-smag (Werl.IIolb.^324),
-stil (Nystrøm.KO.67). -bog:, en. (l.br.)

bog, hæfte med operatekst(er). Holb.Ep.III.
479(sml. Tilsk.1927.II.846). jf.: Operabo-
gen. Indholdet af 43 Operaer . . kortfattet

og vejledende fortalt og forsynet med
biografiske Noter. ChKjerulf.(bogtitel.l895).
-ferer, en. skrift, bog, der giver vejledning
i operamusik. Det kongelige Teaters Opera-
fører. GLynge.(bogtitel.l919). EPanumB.M
L.506. -]iiis(, et. (nu sj.) teater, paa hvilket

der opføres operaer; spec. som navn paa
forsk, scener i Kbh. i 17.-18. aarh. (se Werl.
Eolb.^322. Nystrøm.KO.48). Holb.DNB.
494. vAph.(1764). VSO. -stang:, en. (l.br.).

Øvelse i O^erasang.Werl.Éolb.^322. -san-
der, en. person, der medvirker ved en opera,

tsær som solosanger; operist. JBaden.FrO.
253. Goldschm. SmaaSkildringer. (1887). 34.

Statskalender.1933.507. -sangerinde, en.

VSO. Krak.1924.1.949. f -spil, et. ad-
skillige slags Opera-Spil og herlige Dig-
ter (blev) siungne og s^iWeåe. Slange.Chr
IV.785. -stjerne, en. fremragende opera-
sanger ell. (især) -sangerinde. Brandes.Volt.
11.258.

II
(sj.) om fremragende komponist.

den nyopdukkede Operastjerne Rossini.
RBergh.M.8. -teater, et. (jf. -hus; især

om udenl. forhold). 750.(^1*. Operahuus). Opf
B.^VIII.20. -teiist, en. (jf. -bog) ordene,

dialogen til en opera; libretto; ogs. om (skre-

vet ell. trykt) hæfte, bog med teksten. Werl.
Holb.^328. Meyer.''593.

Operation, en. [ofear^'Jo-n] flt.-er.

{(gennem fr. operation) fra lat. operatio,
vbs. til operari (se opererej)

1) arbejde; virksomhed; handling;
io foretagende, l.l) (uden for fagspr. næ-

sten kun spøg.) svarende til operere l.i.

Uagtet denne gamle Mand var . . blind,

saa barberede han sig dog selv. Jeg
havde bemærket, at han, under denne
Operation, altid stod for et lille rundt
Spejl. PAHeib.E.401. Een eller to Gange
om Dagen tager man Huderne op af Van-
det og vasker det vedhængende Dynd . .

af. Man løfter ved denne Operation en-
20 hver Huud for sig heelt op af Vandet.
JFBergs.G.126. Forskj ellen imellem de
tvende Operationer i Frembringelsen af

j og Y.Levin.Gr.I.10. (man sætter) t^slsl åe
moderne „Linotype"-Maskiner først en hel
Linie af Matricer . . og støber derefter
hele dette Stykke Sats i een Operation.
WSchwanenfl.TF.163. \\ spec. om kemiske

forsøg, undersøgelser. Hemmeligheden (ved
at lave guld) bestaar udi visse kraftige

30 Arabiske Ord, som Monsieur skal repe-
tere 3 gange medens Operationen skeer.
Holb.Arab.8sc. Hensigten hermed er at

klare Gelatinen, en Operation, som er vel
kendt af enhver Farmacevit.ABeyer.Vej-
ledn.tilUndersøgelse afVand.(1900).93. ke-
misk operation, (foræld.) d.s. en chy-
misk Operation. Cit.l700.('Werl.Eolb.n77).
de chemiske Operationer, der skulde for-

berede det store Værk (o: at lave guld).

40 Eauch.IlI.213. !.2) svarende til operere I.2;

i alm. spr. nu især: finansoperation.
Skatkammeret (tog) sin Tilflugt til øde-
læggende Operationer, til Bankerot, til

Statslaan, Lotten.Fædrel.l844.sp.l3948. Pol.

^^I(il925.9.sp.2.
Il

(mat., regn.) om beregning,

, udregt "

_

'

reigning (o: ved bygningstegninger) ud-
konstruktion , udregning, ved sammes U(

kræves endeel raultiplication og divisio-

ner, som giorde Operationerne meere
50 vidtløftige og 'kieåsomme\\ge.LTid.l738.

746. Brandes.1.233. SaVXYIII.518. \\

(filos.) om forstandens virksomhed; især (i

forb. som de logiske operationer. Meyer.^)
om at tænke, dømme, slutte. Det er Siælen
som giør vore Legemer levendes og vir-

kendes, Siælen som giør alle de Opera-
tioner, vi kalder Fornuft, Hukommelse,
Tsmker. Eersl.Præd.243. Aandens Opera-
tioner. COWo.P/iræwoio^'ten.flS^^j.^e. II i$i

60 især i flt.: krigerske foretagender; strategiske

bevægelser; krigsoperationer. Eolb.DNB.347.
MilteknO. Militærdistriktet Kursk er paa
Grund af de hvide Banders Operationer sat

i Krigstilstand. Kehler.KK.20. krigerske
(Sal.XIII.816), militære ('ilfO.;, strate-
giske (MilTeknO.196) operationer.

XV. Rentrykt 21/4 1934 49
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2) et med haanden ell. instrumenter
foretaget indgreb over for en patient

(som ledsætning, tandudtrækning, amputa-
tion); uden for fagspr. især om større ind-

greb, navnlig med kniven, (man) . . har

maat bortskiere endeel ("af en kvindes bryst),

hvilken Operation varede udi sex Minuter.
LTid.l 726.488. TJgeskr. f. Læger.1933.1321.
sp.l. jf.: det vil . . gaa saaledes, at „Ope-
rationen lykkedes, men Patienten døde af

ået'*.Pol.^V2l934.8.sp.5. kirurgisk opera-
tion, (foræld.) d. s. MO. ofte som sidste

led i ssgr., fx.: (Ole Borch) døde d. ^Vio 1690

som Følge af en mislykket Blæreope-
ration. FiZ/iAw(?.Æ7r.I.5i 6. en i en ope-
ration blev foretagen, den faldt lykkelig
VLd.HCAnd.XIL96.

|| f obduktion. Werfel.

E.II.20.

3) t (ind)virkning. den Aarstid, der
fremvirker saa store Operationer i hele
Naturen, ligesom vækker det til et nyt
'Liv.NyeHygæa.I.(1823).276. om lægemidlers

virkning: JBaden.FrO.
Operations-, i ssgr. især i flg. anv.:

1) ;^ til Operation 1.2 slutn.; fx. (foruden
de ndf. anførte) : Operations-befaling, -front,

-maal,-plan; se MilTeknO. SaVXVlII.518f.
2) (med.) til Operation 2; fx. (foruden de

ndf. medtagne) : Operations-ar, -kittel, -kniv,

-kunst, -leje, -lære, -maade, -materiel, -me-
tode, -rum, -saar, -teknik, -basis, en. [I.2]

^ omraade (fx. sikret ved fæstninger),

hvorfra krigsoperationer udgaar. MilTeknO.
Meyer.* || overf: udgangspunkt for et fore-

tagende; hovedkvarter. Missionen (har ikke)

skyet at bruge den sidste Jernbaneulyk-
ke som Operationsbasis for sin fromme
Svindel. Aakj.M.lO. DagNyh.^V4l933.3.sp.2.
•bord, et. t) [1] foræld, betegnelse for et

bord paa en telefoncentral, ved hvilket be-

tjeningen arbejder; telefonvekslerbord. OpfB.^
VIII.153. 2) [2] (med.) leje, hvorpaa en pa-
tient hviler under en operation. Larsen, hans
Underliv og Laar . . er kvæstet, og han
kom straks paa Operationsbordet. BerlTid.
ytil933.M.5.sp.5. -felt, et. 1) [I.2] (jf.
-mark; l.br.) arbejdsomraade. Malerkunsten
(har) sit naturlige Operationsfelt i Hjem-
mets Liv og NsLtvLr.JLange.III.199. Schand.
BS.116. 2) [2] (med.) den afgrænsede del

af legemet(s overflade), hvor et operativt

indgreb finder sted. VoreSygd.IV.428. -gen-
stand, en. [1.2] (1. br.) d. s. s. -objekt;
overf.: Schand.SB.136. -linie, en. [I.2] ^
især i flt., om vejene ell. hele terrænet mel-
lem en hærs operationsbasis og operations-
objektet (jf. u. II. indre 1). MilTeknO. Sal^
XVII1.519. -mark, en. [I.2] (jf. -felt 1)
^ terræn, i hvilket krigsoperationer foregaar.
MilTeknO. SétB. -objekt, et. [I.2] (jf
-genstand; ^, nu 1. br.) maal for krigs-

operationer. MilTeknO. Meyer.^ -stol, en.

[2] (med.) stol, paa (ell. i) hvilken en pa-
tient anbringes, ell. hvorpaa operatøren sid-

der, under en operation; undertiden (tandl.)

om tandlægestol. CamillusNyrop.Bandager

ogInstrumenter.I.(1864).218. Svendsen&Ha-
gen.KatalogoverOperationsmaterieifca.WSO].
152. -stne, en. [2] (med.) særligt indrettet

rum paa hospitaler olgn., hvor operationer

foretages. VoreSygd.IV.427. -teater, et.

[1-2] 1) ^ krigsskueplads, -teater. GadsMag.
1921.462. 2) (sj.) optagelsesteater for levende

billeder. Meyer.^
operatisere, v. [o&arBti'se'ra] -ede.

10 {dannet til Opera, jf. ballettisere, dramati-
sere, filmatisere; sml. eng. operatize; teat.)

behandle et emne, saaledes at det kan gives

som opera; arrangere som opera. Hver
8.Dag.^y9l920.5.sp.2. f Operatist, en.

flt. -er. {til Opera; jf. eng. f operatist, ar-

bejder) operasanger; operist. Cit.1722.

(AarbMusik.1924.100). Graah. TF. 1. 284.

operativ, adj. ['o&8rB|ti-V, o6arB'ti'v]

{fra fr. opératif ell. nylat. operativus; afl.

20 af lat. operari, se operere) som adj. til

Operation. Meyer.^ især i flg. anv.: 1) ^ <ii

Operation I.2 slutn.; fx. i forb. som ope-
rativ basis, operationsbasis. SaUXVIII.
519. 2) (med.) som vedkommer, angaar ope-

rationer (2), kirurgiske indgreb, (han var)
for svag til at kunne paatage sig den
operative BehsLnåling. Herholdt.RH.9. (ki-

rurgernes) operative Færdighed var meget
stor. UnivProgr.l925.II.8. Operatrice,

30 en. [o&aru'tri'sa] flt. -r. {i bet. 1 fra fr. ope-
ratrice, fem. til opérateur, se Operatør)

1) (sj.) kvindelig operatør (2). vAph.
(1759). Meyer.^ 2) f operasangerinde.
Holb.Metam.60. en pibende Operatrice. sa.

Ep.IV.267. Operator, en. [oftarBitø-V]

flt. -er. {fra fr. opérateur, jf. nylat. opera-
tor; til operere; bet. 1 først (gennem ty.)

i nyeste tid) 1) (fagl.) person, som foto-

graferer levende billeder; filmsfotograf.
40 Fleuron.IFA.221. UGad.Filmen.(1919).77.

jf: Fotografer og Filmsoperatører var
travlt beskæftigede med at forevige det
historiske Øjeblik. NatTid.^Vd919.M.l.sp.l.

II
person, som betjener forevisningsapparatet

i et biografteater, jf. Operatørrum. SaU
VIII.32. 2) (med.) person, som fore-
tager operationer (2); tidligere om de

ikke videnskabeligt uddannede kirurger (bar-

berer, broksnidere osv.jj/. Ligtorneoperatørj,

50 nu især om læge, der virker som kirurg, den
berømte og meget habile Opérateur Hr.
B.F. LTid.1752.91. Nutidens Operatører
(gør) af en Hane . . en Høne. Brandes.J.
39. Han var en elegant Opérateur, rolig

og maHheyidst HKaarsb.M.166. \\ billecu.

eU. i sammenligninger, sikker paa Haan-
den, idet han haandterer dette evigt af-

gjørende Spørgsmaal (beundringsværdi-
gere end en Operateurs Sikkerhed i at

60 bruge Kniven). Kierk.X.210. Der er i et-

hvert personligt Liv . . saa mange vilde

Skud, der maae bortskjæres: her er Iro-

nien atter en fortrinlig Opérateur. sw^js^.

XIIL39L
operere, v. [o&a're'ra] -ede ell. (nu sj.)

-te (jf.VSO.). vbs. Operation (s. d.). {ænyd.
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d.8. (Kalk.V.771. DQrammat.ni.23); gen-

nem fr. operer af lat. operari; til lat. opus,

jf. Opus, Opera)
1) arbejde; virke; være i gang med

et vist foretagende; have et arbejde
for. 1.1) (mi næppe br.) om manuel ell. me-
kanisk virksomhed, legemligt arbejde. Man
tager en stor stærk Sax, til at skjære Blik

med, befæstiger dens ene Deel til Ar-
beidsbordet og opererer med den anden.
Skomageren.(1832).127. || spec. (kem.) : fore-

tage forsøg. Jeg skal lade ham (o: en guld-

mager) endnu operere et par gange, at

hånd kand des mere hestyrkes. Holb.Arab.
9sc. smst.Ssc. 1.2) CP foretage sig noget efter

en vis plan; gaa til værks, handle efter en
vis bereaning; ofte i forb. m. med: virke

ved hjælp af noget; regne med noget. I stæ-
den iÉor en vitløftig Regel vil jeg viise

Maaden at operere (o: udføre regnestykket

paa), hvilket bedre huskes end Reglen.
Cramer.(1765).28. En Deel af de i Ran-
ders værende Kjøbmænd . . vilde rime-
ligviis flytte til den nye Kjøbstad, og
Nogle endog operere i begge Stæder.
Blich.(1920).XXX.98. Mand og Mand kan
„operere" sammen, arbejde sammen . .

Mand og Kvinde taler fortroligt sammen,
oplever SBimmeTi.Drachm.F.II.43. de 20,000,

man havde foreslaaet ham at anbringe i

en lovende Forretning, ejede han jo ikke,

og han vilde ikke operere med fremmede
Penge. ESki-am.HV.SS. Lystspillene ope-
rerer med ganske udvendig Forklædnings-
og Forvekslingskomik. ^io^rL.2JJ.75. Da
Magistraten i Vinteren 1931-32 (maatte)
skaffe indenlandske Penge til Fortsættelse
af Anlægsvirksomheden, opererede vi med
en Bevillingsmasse paa ca. 100 Mill. Kr.
Tilsk.1933.II.294. || ^ udføre strategiske

bevægelser. Primon.Lexicon.(1807).189. Mil
TeknO.115. (Reventlow) opererede i Skaane
med den danske Hær. Nystrøm.KO.45. 1 .3)

t m. obj.: udføre; bevirke, han opere-
rede disse Ting ved Guds Magt, eller ved
naturlige Konster. Holb.JH.I.147.

2) spec. anv. af bet. l.i: foretage et ki-
rurgisk indgreb, en operation. Pri-
mon.Lexicon.(i807).189. || m. obj.; dels m.
person-obj.: en opereres for Steen. LTid.
1725.539. Blich.(1920).XXI.194. Buchh.U
n.25. dels (kun i fagl. spr.) m. h. t. syg-
domstilfældet: Meyer.^

3) t m. tings-subj.: komme ell. være i be-

vægelse; virke; arbejde. (Chr.11.^s) Kiær-
lighed begyndte at operere igien:Dalod
han dem (o: til Sigbrit og Dyveke) bygge
et Steen-Huus paa Amager-Torv, som
siden blev Sigbrits Palais. Holb.DH.II.24.
Jeg ønskede at vide hvorledes det ope-
rerer („værker^') i en Politiemands Tæer,
naar han (støder mod) løsliggende Brostene.
Politievennen.1798199.103. || især om læge-
middel : virke. Holb.MTkr.50. Jeg tog da atter
min Tilflugt til Purgativ. Men dette ope-
rerede ikke. DRosen.Erindringer.(1839).37.

Operette, en. [o&a'rBda] flt.-r, {fra
ital. operetta, dim. til ital. opera, se Opera;
teat.) egl.: lille, kort opera af muntert ind-
hold; nu især: teaterstykke med ledsagende
musik af let, munter natur med talt dialog

og større sangpartier (jf. Syngespil^. Leth.

(1800). Heib.Pros.III.245. *de lette Ope-
retter. PalM.1.8. Heibergs Vaudeviller ere
smaa Operetter.HCAnd.Breve.II.603. HPa-

10 numB.ML.506. jf. : (de) vilde være et ak-
ceptabelt Par i Operetten — hin lystige,

musikfyldte Verden. JacPaludan.TS.338.
Operette-, i ssgr. (især teat.) fx. Ope-
rette-forfatter, -komponist, -musik, -san-

ger, -scene, -teater ;J/'. Operette-skræd-
der (som nedsæt, betegnelse for en operette-

forfatter). KnudPouls.Va.53. || undertiden

(jf. Opera-; nedsæt.) i ssgr. for at antyde,
at noget ikke kan tages alvorligt, virker farce-

20 agtigt: Fortidens smaa tyske Operette-
Hoffer. BerlTid.'yil934.M.l.sp.4. visse
sydamerikanske staters hære er rene ope-
rettehære

\
Operist, en. [oJa'ris^Z] flt.

-er. {ænyd. d. s.; fra ty. operist, til ty. oper,

se Opera; jf. Operatist; teat.) person, som
medvirker ved en opera; dels om opera-
sanger, dels (i flt.) som sammenfattende
betegnelse for en operas personale. Cit.1723.

(KbhDipl.VIII.565). et Slot, som . . ved
30 nogle saa kaldte Operisters Uforsigtighed

. . blev lagt i Aske. EPont.Atlas.il.184. en
italiensk Sang . . i hvis bløde Overgange
han kurrede ret som en smægtende Ope-
rist. Drachm.E0.151. PoUU1929.10.sp.2.
Operist-inde, en. (nu l.br.) operasanger-
inde. LTid.1738.569. Meyer.^ operistisk,
adj. [o&a'risdis^] (nu næppe br.) adj. til

Opera ell. Operist, operistiske Løb og Tre-
mulanter. Holb.MTkr.395.

<o Oper-mand, en. se Oppermand.
t op-faldende, part. adj. [12] {efter ty.

auffallend; jf. falde op 2 u. II. falde 9.i6) som
gør indtryk paa en; som tiltrækker sig ens

opmærksomhed; iøjnefaldende; især: som faar
en til at studse; paafaldende; ogs.: indly-

sende. Hielpemidlerne hertil (o: at skaffe

barnet lettelse m. h. t. aandedrættet) ere gan-
ske simple, og opfaldende, og blive og-
saa i Almindelighed brugte. BGBaumgar-

so ten.Lægebog forMødre.(1789).2. Under slige

fortvivlede Omstændigheder fattede hen-
des Læge en opfaldende Beslutning, men
hvis Godhed var Borgen for Følgen. To-
de.Overs.afBecker :VelmeenteRaad.(1804).99.
ihvor opfaldende en Ting end ved første
Øiekast kan synes. Blich.(1920).IV.47. CP

-fanatisere, v. [11] gøre fanatisk; op-
hidse. Naar vi . . faar Nævninger, Borgere,
til Dommere, faar vi Dommere, som meget

60 let opfanatiseres af en ildesindet Presse.
Hørup.II.376. HPHanss.T.III.73.

\\
(sj.)

m. tings-obj. alle de Fordomme, Gejstlig-

heden opfanatiserede i de K.visine.VVed.
R.180.
-fange 2.2, i ssg. Kugleopfang
ffe, V. [8.1] [-|fail'9] P^^i' -et, best. f. og flt

fang,__et. (sj.) til -fange |j
til

(s.d.). -I«

49*
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-ede ell. (sj.) -ne (Oehl.EA.241). vbs. -else

(S&B. D&H.) ell-nrng (VSO. Andres.Klitf.

270. Bardenfl.Søm.Ll23),jf.-iang. (ænyd.

(part.) opfangen; jf. fange op ti. III. fan-

ge 4.8) 1) (nu sj.) bringe i sin magt. 1.i)

m.h.t. levende væsen: tage iil fange; især

m. h. t. rejsende, spejder olgn.: opsnappe.

Starosten bød trehundrede polske Gylden
og Mere til den, som vilde opfange og
udlevere mig. Hauch.1.424. En ung Dame
. . er bleven opfanget (af røvere) tæt uden
for Byen. Hrz.XII.323. MO. 1.2) m.h.t
ting, navnlig brev: opsnappe. Oehl.EA.241.
Cæcilia skrev dig . . flere Breve til, men
. . de bleve alle opfangede og tilintet-

gjorte. Hauch.VII.503. 2) gribe en ell. især

noget (med hænderne); faa fat i; naa; især

m. h. i. noget, der bevæger sig hurtigt ell. er

svært at fange. 2.1) i egl. bet. Han opfan-
gede Barnet i sine Arme. F/SO. (han) ka-
ster sin Pung til hende; Gigen (o: gige-

spilleren) opfanger den og stikker den til

sig. Drachm.M.12. En Bold (i langbold) er
grebet, naar den er opfanget, før den har
rørt Jorden. Gymn.II.38. 2.2) uegl.: standse

noget i dets bevægelse; stoppe; modtage; fast-

holde. *Alle de Pile, som Olaf trued, op-
fanged han i sit Skiolå.Hauch.S£>.II.84.
Kierk.VIII.306. m.tings-subj.: Fleischer.S.

145. 'Ei skal mit Seil opfange Vind til

Flugt. Bredahl.1.146. En Materie, som let

opfanger Ilden (d: fænger).VSO. de Appa-
rater, hvorved de omtalte Æterbølger .

.

frembringes og opfanges. HHolst.EleJdr.il.

207.
II
m. h.t. (svage, flygtige) sanseindtryk:

opfatte ell. tilegne sig (med besvær, ved an-
spændelse), lærde Mænds Forelæsninger,
som blive trykte imod deres Villie efter

det som deres Skolarer have kundet op-
fange efter deres Mund. LTid.1742.333.
Hvor begjerlig opfangede mit Øre ethvert
stærkere Aandedræt af de slumrende i

Teltet. Blich.(1920).XVIIL181. af og til

kunde (jeg) opfange et Glimt af Dem,
naar De bøiede Dem frem. Gjel.W.133. de
lurede paa ham, og søgte at opfange (Chr.
VI: om de kunde udlokke^ noget af hans
Mund. Luc.11.54. 2.3) ^ ophænge og fast-

gøre (tovværk olgn.). VSO. Harboe.MarO.
Fra Agterkant af Roret . . udgaa 2 Metal-
kæder, der til daglig ere fangede op langs
Rorets Agterkant og derfra hen langs Ski-
bets Agterende. Opfangningen er fore-
taget saaledes, at Roret frit kan vandre.
Bardenfl.Søm.I.122. -fare, v. [-ifa'ra] vbs.

t -else (Moth.F74), j/. -fart, -færd. {glda.
upfare; jf. fare op u. II. fare 5 samt -fa-

rende) 1) [l.i] bevæge sig til et højereliggende
sted; fare op. l.i) (nu næppe br.) i al alm.
med mine Vognes Mangfoldighed er jeg
opfaren paa (1931: besteg jeg; Bjergenes
IiøideT.2Kg.l9.23. vAph.(1759). \\(jf.op^.i)

t drage hen iil et fjernere sted. Joseph op-
foer (1871: drog op^, for at begrave sin
fsideT.lMo8.50.7(Chr. VI). Højs.8.5(Chr.VI).
1.2) bevæge sig fra jordoverfladen op i luften;

stige op, i vejret, deres stank skal opfare
(1871: stige opj af deres døde kroppe. -Es.

34.3(Chr.VI). *Tolv Aar alt vented han
Navn af Marsk.

|
Margrete klog paa slig

Hæder sparer;
|
Hun stækker Ørnen, som

stolt optsirer. Ing.DM.7. \\ nu kun (bibl.og
relig.): fare op til himmelen; især om Kristi
himmelfart. Ephes.4.8. *Med Kiød og Been,
som Gud og Mand . . | Opstod, opfoer og

ip throner }i8in.Grundtv.SS.I.505. opfare til

himmels, se Himmel 2.i. 2) [2J f rejse

sig pludselig; især (billedl.): blive heftig;
fare op i vrede. Leth.(1800). (bersærken)
opfor som en galen, og søgte . . fast paa
Od. Grundtv.PS.1.458. „Imorgen før Gry
bryder jeg op med Hæren til Liflandl**
— her opfoer Valdemar hastig. Jm^. 7S.I7.
36. opfare i Søvne. VSO. || som vbs. Hvil-
ken Hidsighed 1 Hvilken uanstændig Op-

20 iKvenl Bagges.Arrest.50. -farende, part.
adj. [-ifa-rana] (nu næppe br. (jf. dog Feilb.)

-faren. VSO.). (egl. præs. part. til -fare 2 ell

fare op 2; jf. ty. auffahrend) som let kom-
mer i bevægelse ell. oprør; som let ophidses;
især: som har let iil vrede; som ved mindste
foranledning bliver heftig; opbrusende; hid-
sig. Biehl.(Skuesp.IIl3.115). en gudfrygtig
og brav Mand; men myndig og opfa-
rende. JB/icJ'i.fi9^0;.Z7F.i57. Den opfaren-

30 de Mængde greb til Vaaben.F/SO. (h^^)
kunde ligefrem blive opfarende, naar han
var vred. Pont.FL.360.

\\
(l.br.) om (ud-

slag) af sindsstemning, den Strenghed og
opfarende Heftighed, hvormed han vidste
at gjøre sin Villie gjældende. Gylb.(1849).
IX.168. smst.VI.170. -faren-hed, en.
det at være opfarende; hidsighed; heftighed;
ogs. om udslag heraf, udtryk herfor. Skuesp.
XI.352. han (søgte) at gjøre sin Opfaren-

40 hed god ig\en.FMøll.(1848).II.86. KLars.
AH.148. -fart, en. flt. (sj.) -er ell. f -e (se

bet. 2). vbs. til -fare (ell. fare opj. 1) (især
relig.) som vbs. til -fare (1). Moth.F77. Alles
Øjne vare stivt heftede paa Luftskipperne,
der med passende Forsigtighed belavede
sig til Opfart. CGBafn.(FhysBibl.XXVII.
198). Denne Opfart (o: fra en grubeskakt)
forekom os hastigere, end Nedfarten. Molb.
BfS.III..32. Han for op, og i Opfarten

50 væltede han nogle flere Glas. Schand.BS.
418.

II (jf. -færd; om Kristi himmelfart.
VSO. Christi Opfart til Høiheden. Kierk.
XII.186. jf.: Kristus i de dødes Rige og
. . hans Opfart derfra. GadsMag.1933.556.

II
(1. br.) billedl. For Kjendere kommer det

an paa at tage de smaa Kunstnere i Op-
farten (o: i deres opgangsjoeriode), før de
bliver altfor store. Schand.BS.362. for de
unge Idealister kunde Luften tit synes tung

60 og kvælende. Al begejstret Opfart stan-

sedes strax af et ironisk Smil eller en afkø-
lende Vits. PARosenb.BB.15. 2) f sted (vej),

hvor man kan stige, komme op; opgang, -kørsel.

paa den anden Dag udførde Holofernes
alt sit rytterie for Israels Børns aasyn . .

og besaae de opfarte (1871: Opgangene;
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til deres stad. Jud.7.6(Chr. VI). Ved Ned-
og Opkjørselen maa ene afbenyttes de der-

til bestemte anlagte OpfsiTteT.ME.1824.121.

-farve, v. [11] [-ifBr'va; -|fa-'rv8] vhs.-ning

(vAph.(1764). Saaby.'), (jf.i&rveop u.Il.

farve 4.8; især i perf. part. og som vbs.) farve

paa ny med en anden ell. (især) samme farve.

vAph!(1759). (silkedominoen) var lavet af

et gammelt opfarvet Silkeskjørt af min
Moders. BalthÉang.S.4. De grønne Skørter
opfarvedes med Blaadraaber, de røde med
Perskum. fiede&o.j(^5. jf.: *Purpur-Kaaben,
tit opfarvet |

I sin Bærers Hjerte-Blod.
Grundtv.Krøn.44. -fatning;, en. fit. -er.

(nu sj.) (Z. s. s. -fattelse. det, som vi ved
den forenede Opfatning gjennem Sandser
og Fornuft lære om Tingenes gjensidige
Virkning paa hverandre. jØrsi.1.^0. Com-
positionen (i maleriet) var aandrig, Opfat-
ningen ualmindelig dristig. Hrz. II. 13. i

(disse to figurer) har jeg givet (min moders)
Personlighed i to forskjellige Opfatninger.
HCAnd.XI.3. VilhAnd.Litt.IV.144.

||
hertil

bl.a. Opfatnings-evne (Ørst.VI.70. Heib.Pros.
VIII.472), -gave (d.s. Gylb.VII.195), -maa-
de (0rst.II.14). -fatte, v. [8.i] v&s. -else

(s.d.) ell. -mng (s.d.). 1) f gribe; fatte (1);

opfange. vAph.(1764). om beholder: Den
nedenstaaende Kumme opfatter Vandet.
VSO. 2) overf.; m.h.t. sanseindtryk: mod-
tage; opfange; især m. h. t. forestillinger:

forstaa (noget i sammenhæng); begribe den
egentlige mening af noget; fatte (IL8.2). let

opfattede den klare Tanke . . hvad der
meddeeltes. Mynst.Hohl.5. 4000 Variationer
af hine 450 Stavelser (i kinesisk) saa fine,

at intet europæisk Øre kan opfatte, og
ingen Tonetegn udtrykke dem. Molb.F.34.
Han vidste ret at opfatte det poetisk Smuk-
ke i enhyer Ting. HCAnd.I.212. hun havde
modtaget et almindeligt Indtryk, men ikke
paa en erkjendende Maade opfattet Noget.
Goldschm.Hjl.1.114. en lille Flok Hjorte,
der foer forbi og forsvandt, næsten før
man havde opfattet den. Tilsk.1921.1.398.

jeg opfattede ikke, hvad hanmente [jf.:
selv den fortræffeligste Characteer-Udvik-
ling kan gaae ubemærket, uforstaaet og
uopfattet iorhi. E:eib.Pros.IV.316. \\ an-
lægge visse synspunkter paa; betragte paa en
vis maade. Hvad vi især beundre hos Goe-
the, er den muntre, sunde, kraftige, dybe
Opfatten af Menneskelivet og den skiønne
Natur. Oehl.Prom.1,132. at læse andre For-
fatteres Skildringer og Opfatten af vort eget
Ii}em.HCAnd.XII.193. opfatte en Rolle paa
en vis Maside. D&H. opfatte noget i en
god (ond) mening, se Mening l.s.\\(nu
næppe br.) m.h.t. (afbrudt) tankerække: prøve
at fortsætte; optage. Dersom en Læser ikke
vil opfatte denne Traad, da vil maaskee
Læsningen blive ham trættende. Mit/nsf.

(Sibb.I.viii). jf.: (skulpturens) Formaal er
at idealisere den menneskelige Skabning,
altsaa at opfatte Skjønhedens Traad paa
det Sted, hvor Naturen har sluppet den.

Heib.Pros.II.236. CP -fattelig, adj. [(ob-

'fadali, '(nb|fad8li] (jf. fattelig^ som kan op-
fattes af sanserne; ogs.: forstaaelig; begribe-

lig, (hosten) døde hen og gik igjen som
en . . neppe opfattelig Lyd. Gjel.BS.11.153.
(denne) Ugemytlighed har . . sin afgjorte
Komik, men den er kun opfattelig for Om-
givQ\sern.Q.JacPaludan.(DagNyh.^1^192 9.11.

sp.3). jf.: en letopfattelighed og føl-

10 gerigtighed som den elegante løsning af
et geometrisk problem. FFe(Z.C.i84. -jrat-

telse, en. fit.-r, (jf.-f&tmng) vbs.til -fatte 2

:

det at opfatte, forstaa noget ell. den maade,
hvorpaa man opfatter noget, de synspunkter,
hvorunder man ser noget, og det udtryk, dette

syn giver sig (ofte spec. i en kunstners gen-
givelse); anskuelse (2.2). den rigtige Opfat-
telse af Meningen og Sprogets Eiendom-
melighed. BJFHenrichsen.Materialier til la-

20 tinske Stile. I. (1832). 240. Typen for alle

andre Opfattelser (af Don Juan) er Mo-
lieres Don Juan. Kierk.L85. Han rokkede
ved alle Dogmer, som den officielle Op-
fattelse havde slaaet isist. Schand.0.1.145.
Mange Rejser har ikke formaaet at gøre
mig blaseret. Ej heller at bibringe mig
Opfattelsen af, at jeg veed noget videre
om den Verden, jeg har seet. HSeedorf.To
i en Kuffert.(1928).7. du er meget langsom

30 i opfattelsen (o: fatter langsomt)
\ || hertil

bl. a. Opfattelses-evne (Pont.HK.15), -maade
D&H.). -fede, v. [9.i] [-fe-'da] vbs. -nin^.

(jf. fede op u. fede; især landbr.) navnlig
m.h.t. kreatur: gøre fed og tjenlig til slagt-

ning ved stærk fodring, unge Stude, som
kjøbes til Oi^lQdnivLg.Trap.^II.769. Pont.
SM.18. BerlTid.ynl933.M.7.sp.2. -feje,
V. [-ifai'a] (arkais. -fege, se u. bet. 2). vbs.

-ning (s. d.). {ænyd. d. s. (i bet. 2), ty. auf-
40 fegen (i bet.l)) 1) [I.2] (især som vbs. ell. i

perf. part. brugt som adj.) samle sammen
med en fejekost; feje op, sammen. vAph.
(1759). 2) [11] (jf. IL feje 2.i; nu kun ar-

kais., sml. dog: „Dette forældede Skriftord
er endnu tilbage i det lavere Omgangs-
sprog; dog bruges det meest tvetydigen
(o: i overf. anv.).'*VSO.) blanke ; polere ; pudse.
Gram.Nucleus.1294. *en flink og vel op-
fejed Klinge |

Ham blodig gjør og blaa.

50 LThura.Poet.282. Landets gamle Retter-
sværd, som var blevet op feget saa tidt

og endeligt saa skaaret, at man ikke turde
gribe til det. Bornh.Samlinger.XIV.(1922).
44.

II
billedl.; i perf. part. om person: pyn-

tet; udmajet. Hun blev i en Hast opfeiet
o; oppudset, sminket.750. Bønderpigerne
blive gierne saa opfeiede, naar de Komme
herind, sms^. -fejning;, en. [-|fai'neii] vbs.

til -feje (1) ell. feje op. 1) (1. br.) som vbs.

60 NaturensV.1919.333. 2) konkr.: hvad der

fejes op; især (^ ell.yt): spildt mel, gryn
olgn., der (er løbet ud af sækkene og) fejes

sammen. TeknMarO. „Kostgrøden med
Geværerne I" Saadan kaldte Nyboderfol-
kene deres Grød, for der var baade Op-
fejning og lange Stakker med i de Byg-
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sryji.ThEw.FD.L28.jf.Krudtoipfeining.
MilTeknO.150. -fiffe, v. [11] {laant fra no.

ell. SV.; I br.) fikse, pynte op; fiffe op. S&B.
(de gamle epopeer) moderniseres og opfiffes

. . af BesirbelåeTe.VVed.(JulClausen.Ver-
denS'Litt.hist.II.(1898).293). sa.( TiM.1903.
591). -fikse, V. [11] vbs.-nlng (CMøU.NE.
268). (1. br.) pynte (op); fikse (2) op. De
hosker vel, at jeg ikke i denne Maaned
har modtaget Afdrag paa . . den opfigse-

de Yinterfrsikke. Muusm.FF.119. Rygterne
gentages og opfikses Dag ud og Dag ind.

Ekstrabl.ysl907.4.sp.l. -file, v. [11] [-,fi-'l8]

vbs. -ing. især m. h. t. sav: gøre skarp(ere)

med fil; (alm.:) file op. VSO. Larsen.
opfinde, V. ['(ob|fen'9] præt. -fandt, fit.

(foræld.) -funde (Buge.FT.40) ell. f -fandte

(Holb.Anh.112); part. -fundet ell. (især jy.)
-lunden (som fk.: Moth.F168. Borrebye.TF.
152. efter blive m. subj. i intk. ell. efter have:
Eolb.Intr.1.247. LTid.1728.235. Feilb.).vbs.

-else (s. d.) ell. -(n)ing (se Opfinding), jf.
Opfund, {ænyd. d.s.; til op 3.3, jf. finde op
u. IV. finde l.i; bet. 2.i er nu hoved-bet; sml.

inventere ; om forholdet ml. opdage og op-
finde

jf.
opdage 3.4)

1) bringe noget skjult ell. hidtil ukendt for
dagen; finde (1). 1.1) t finde noget, der har
været borte ell. har været skjult, utilgænge-

ligt, (de) reyser did hen at grave udi Bier-
get for at opfinde den stoore Skat, som
de prætenderer, at de Romere der har
nedgrsLvet. LTid.1736.92. 'jeg søgte; ende-
lig

I
Opfandt jeg hende. NKBred.Metam.

351. smst.228.
|i
m. h. t. resultat af tanke-

virksomhed: konstatere; udfinde. *Jeg .. kand
ey nogen sted opfinde

| I Guds fuldkom-
men ord som (o: hvor) Gejstlig mand og
qvinde

|
Formeenes ægteskab. Ct<. i 7<2i.

(Kall399a.l00v). Sandheder, som andre
allerede for (o: før) dig har opfunden.
Eilsch.Anv.52. Pascal, der allerede som
Dreng opfandt mathematiske Sætninger.
0rst.VI.73. 1.2) (nusj.) m.h.t. noget ukendt:
opdage (3.3); især m.h.t. ukendt land. Anno
1494 blef America opfunden af Christo-
phoro Columbo. Holb.Intr.1.247. En Guld-
Miine er opfunden paa Kongens Almin-
ding ved biasen. Luxd.Dagb.1.72. jf.: „Jeg
har selv opfundet det ('o: et sjældent dyr).*^

— „Opfundet det?" — „Nei jeg fortalte
mig; jeg mener, jeg har fundet og opda-
get det.*" Heib.Poet.yi.236.

2) finde paa (noget nyt). 2.1) m. h. t.

en ny metode, konstruktion, indretning, nyt
instrument, apparat olgn., især af mere ind-
viklet, kompliceret natur : udfinde; udtæn-
ke; frembringe, tilvirke ell. konstruere
for første gang. Udi hans Regierings Tid
blef Bog-Tryckeriet opfunden af Johanne
Fausto. Holb.Intr.1.528. Aar 1380 Skal den
Klæde dragt . . som kaldes Buxer, først
være opfnnden. Borrebye.TF.152. Han var
selv i Stand til . . at giøre nye Opdagel-
ser, at opfinde bedre og beqvemmere In-

strumenter, end de, der endnu vare be-

kiendte.Mall.SgH.600. Marsyas, der vel
ikke havde opfundet Fløiten, men dog
fundet den, da Pallas Athene smed den
bort. Grundtv.BrS.7 7. *hvo opfandt Uhrene?
Aarestr.SS.V.145. *Gud velsigne den, som
først opfandt |

Det at lege Jul og give
FsLnt. PFaber.VV.115. Alt, hvad vi skabte,
opfandt og udfandt til Nytte for Menne-
skeheden. ORung.Y.70. (spøg.:) med Fing-

10 rene skubbede (tjeneren) et Stykke Agurk
. . der var gledet ned fra Kalvestegen, op
igen . . husk paa, det var jo før Hygiejnen
V2^r o^inndetl AHenriques.GA.64. ikke ha-
ve opfundet krudtet, se I. Krudt 1.2.

jf.: han opfinder vist ikke cirklens kva-
dratur ("t*. Kvadratur 2). || f m. h. t. større

virksomhed: anlægge; sætte i gang. Den Kjø-
benhavnske Porcellainfabrike, opfunden
1776 af Justitsraad F.E..MiiileT. Hallager.

20 172. 2.2) (nu 1. br. i alm. spr.) komme i tan-

ker om; finde paa; især m.h.t. noget usand-
synligt ell. urimeligt: opdigte; „lave". Jeg
havde tænkt paa, at opfinde noget tU
jer Frelse, men nu maa I gaae jer egen
gang. Holb.Pern.II.l. (andre) tør dog sige,

at bemeldte Breve ey ere de rette, men
opfundne og udgivne for de sande. LTid.
1738.159. Han opfandt, og udspredte den
IjQgn.VSO. Der er fra svensk Side sagt,

30 at Skandinavismen blev opfundet af Dan-
skerne for at hjælpe dem mod Tyskerne.
VilhAnd.N.32. Feilb. m. refl. hensobj. : (der

opstod) mange daarlige Secter, hvilke op-
fandte sig nye Religioner. Holb.Anh.112.
Mynst.Betr.1.355. || m. h. t. person : opdigte.

Næste Dag opfandt (han) en Tante paa
Vesterbro, der længtes saa inderlig ef-

ter at se os begge hos sig til Aften -Fr.

Poulsen.YV.34. jf.: det, at Afguder bleve
40 optænkte, var Begyndelse til Horeri, og

det, at de bleve opfundne (Chr.VI: paa-
fundne^ vår Livets Fordærvelse. Fis3.i4.
12.

II
om digterisk virksomhed. Oehl.NG.192.

hvad jeg ikke paa egen Haand kan op-
finde, det skal jeg tyvstjæle fra alle de
Poeter og Talere, som jeg kj ender. Hauch.
IV.431. *Saa sang hun kaade Viser, | Som
selv hun optandt.Winth.HF.43. Hrz.(Kyrre.
HH.Till.29).

50 Opfindelse, en. fit. -r. {ænyd. d. s.; vbs.

til opfinde; bet. 2.1 er nu hoved-bet.; .//".In-

vention samt Op-finding, -fund) 1) f til

opfinde 1. korsets opfindelse (o: gen-

findeise), se Kors 1. 1| det at udfinde noget; ud-
findeise; konstatering, nye Sandheders
Opfindelse af andre hekiente.Eilsch.Anv.
26. sa.PhilBrev.l2. H opdagelse. Nye-Bri-
tanniens Opfindelse. LTtd.i757.6iO. Spa-
nierne fandt en ny Verden, og denne Op-

60 findeise gav Anledning til mange nye
ETt3iTingeT.JSneed.(Eahb.LB.L359). 2) til

opfinde 2. 2.1) til opfinde 2.i; ogs. konkr.,

om det opfundne (den nye metode, konstruk-

tion, anordning osv.). LTid.1725.219. Et
Speil er efter hans Mening en af de vig-

tigste Opfindelser i Verden. Tullin.IIl.243.
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ØrstBr.I.273(se u. Opdagelse 2.2;. Opfin-

delsernes Bog. (bogUteL1877). Kikkertens
Opfindelse. Meegaard.AstronM. (spøg.:) i

Søvnen føler man ikke til Sult og Tørst,

Søvnen er saadan en god Opfindelse. iZ^C

And.VIL42. jf. Krwt.0rdspr.235. ||
(m. over-

gang til bet. 2.2 og S) i udtr. som det er af

min egen opfindelse (0: det har jeg

selv fmidet paa, opfundet). (Tycho Brahe)

lod forfærdige . . nye Instrumenter efter

sin egen Opnndelse.Mall.SgH.600. Disse

tvende Tegninger ere af Forfatterens egen
Opfindelse (o: ikke kopier efter gamle mestre)^

og tilhøre ham selv.Charlottenb.1794. 7. Klæ-
derne hun bar . . var af hendes egen Op-
findelse. JVJens. Br. 104. 2.2) (nu I br. i

alm. spr.) til opfinde 2.2: det at finde paa
noget; paahit; paafund; ogs. (nedsæt.):

opdigtelse. OeconJourn.1758.252. adskil-

lige unyttige Kneb og Opfindelser. /S^am-

pe.1.277. den unge Herre er fuld af Løier
og Indfald og allehaande lystige Opfin-
delser. Hauch.1.68. Feilb. \\ om (produkt af)
digterisk virksomhed, fantasi; ogs. spec. om
ideen, handlingen, „indholdet", i et digter-

værk. Robinson . . der saavel fra Opfin-
delsens, som den naive, godhiertige Frem-
stillings Side er foTtræffelig. Oehl.RE.83.
Sujettet til dette Skuespil erDigterens egen
Opfindelse. Heib.Poet.lI.95. Kierk. VI.418.

3) (til bet. 2; 1. br.) evne til at finde paa no-

get; opfindsomhed; ogs.: digterisk, ska-
bende evne. FrSneed.I.124. (H.C.Ander-
sens) „Agnete og Havmanden" . . et yderst
mat og kraftløst Arbeide, der . . vidner
om Forfatterens sædvanlige Mangel paa
egen Opfindelse. Heib.Pros.VII. 349. Læ-
seren møder (hos Sudermann) rige Evner;
Opfindelse, Følelse, Lune.Brandes.V11.697.
Opfindelses-, i ssgr. (især (D) til Opfin-
delse 2. -aand, en. (jf. -gejst; nu sj.)

trang og evne til at opfinde, skabe. Engelst.

Nat.xxri. De Engelskes, til et Feldt-La-
zareth henhørende Apparater (var saa)
hensigtsmæssig indrettet . . at man ogsaa
her maatte beundre den Engelske Opfin-
delses-Aand. ^^re. 12X50. Robinsons Op-
findelsesaand . . hans Haardførhed og For-
agt for OverdsiSLd. Hauch.V1.126. -evne,
en. (nu 1. br.) evne til at finde paa, skabe
noget nyt; spec.: digterisk skabende evne.

vAph.(l'772).III. Alle vare enige i at prise
(Fultons) Opfindelsesevne. Hauch.Y1.430.
Andersens Mangel paa Originalitet og Op-
findelsesevne. lfei6.Pros.yJjf.^PO. ifit: nu
hører jeg, at jeg skal baade være Theater-
digter og Skuespiller . . Jeg skal sætte
alle mine Opfindelsesevner i Bevægelse.
Ploug.Sylv.29. -fuld, adj. (sj.) fuld af op-
findelsesevne. (vin gør) mig meer Opfindel-
sesfuld, meer skaberisk, dristigere, ædel-
modigere. Ew.(1914).iy.274. t g:ej8t, en.

ri. s. s. -aand. PAHeib.US.22. -kraft, en.

07-Opfindingskraft; nu sj.) kraftig, levende

opfindelsesevne; opfindsomhed; ogs.: fantasi.

JSneed.II.208. Jeg maatte . . opbyde al

min Kunst og Opfindelseskraft for at be-
rolige den siQk\ielsKone.Blich.(1920).XII.
57. nans Mangel af Charakteristik og poe-
tisk Opfindelseskraft viste efter mine Tan-
ker at han ingen sand tragisk Digter var.

Hauch.MfU.61. Opfinder, en. ((f) Op-
findere. Borrebye.TF.48.154). fit. -e. (ænyd.
d. 8. (i ssg. vogn- opfinderj) 1) •\ til opfinde
1: opdager {\.2). Holb.Ep.V.56. den første

10 Opfindere af America. Ruge.FT.62. Adr.
^^/il762.sp.4. 2) til opfinde 2(i): person, som
finder paa, opfinder noget; undertiden (nu
næppe br.): anlægger; stifter; ophavsmand;
nu især: person, der giver sig af med
tekniske opfindelser, samme Ulfila . . er

Autor og Opfinder til de Gothiske Bogsta-
ver og Characterer. Holb.Kh.269. Walken-
dorff haver været Opfinder og Stiftere af

tvende gode Indretninger. CPRothe.MQ.II.
20 750. Hægter, Maller, Knapper og Knappe-
forme . . leveres af Opfinderen, Dalhoff.
MR.1855.107. Hvad der i Dag er en Op-
finders Drøm, er i Morgen et etableret
Faktum. Tilsk.1933.II.388.

||
(bibl.) til op-

finde 2.2. Udaads Opfindere (Chr.VI: onde
tings paafindere; 1907: opfindsomme paa
ondt^. Rom.1.30. || hertil ssgr. (jf. Opfindel-
ses-^ som Opfinder-aand (sj.; Ørst.IX.81),
-evne (Riget.*/»1913.4.sp.5), -konge (se u. I.

30 Konge 3.ij, -patent, -snilde ofl. sand (sj.)

betegnelser for kvindelige opfindere: Opfinder-

inde ("den hellige Alliances Opfinderinde.
Brandes.V.265), Opfinderske (Moth.F167.
Naturen selv er den egenlige Opfinder-
ske. Oehl.Tieck.1.327). opfinder(i)8k,
adj. {jf. ty. erfinderisch ; nu næppe br.) adj.

til Opfinder 2: opfindsom. *de Store kiede
sig i Ladhed, |

Opfinderiske kun til

nye Laster. Oehl. VM.41. Til andre Tider
40 hjalp han mig med de Spilopper, vi faldt

paa. Jeg var den Opfinderiske, men naar
det kom til Udførelsen, maatte han med.
Hrz.XV.164. Den qvindelige Siæl er uen-
delig opfindersk, naar det kommer an
paa at fange — en Mand. Gynæol.XII.106.
VSO. (grønlænderens) naturlige Opfin-
derskhed. Skrivter afNaturhistorie-Selska-
bet.Il.(1790).148. f Opflnding:, en. (ogs.

Opfindning;. fit. -er ell. -e (LTid.1748.628).
50 vbs. til opfinde: opdagelse ell. (især) op-

findelse (2.1). Middags Liniens Opfinding,
Magnetens Afvigelse. LTid.1724.673. Vo-
res alders nyttige opfindinger ere utal-

lige. Rothe.KF.169. smst.174. den alminde-
lige SagnomBysse-KrudetsOpfindning.
Gram.(KSelskSkr.I.214). LTid.1746.739.

\\

d!. s. s. Opfindelse 2.2 slutn. Opfindningene
ere . . overalt artige, hans Fortællelses
Maade angenem og lystig. LTid.1748.628.

60 t Opfindingfs-kraft, en. d. s. s. Opfin-
delseskraft. Forfatterens Fliid, Lærdom,
Opfindings-Kraft, og Skarpsindighed.Z/Tt^Z.
1748.775. opfindsom, adj. [cnb'fen'-

(i)S(om(';] (til opfinde 2; jf. opfinderisk)

som har let ved at opfinde; som har teknisk

snilde, ell. (især) som har let ved at faa ideer,
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finde raad, udvej i en vis situation; som har
(skabende) fantasi; snild(rig). JBaden.DaL.
denne Dagligstue . . er udstyret med alle

de Luxusgjenstande, som den opfindsom-
me Nutid har gjort til Nødvendigheds-
Artikler. Holst.IlL260. JohsSteenstr.HN.9.
bogens handling er ikke videre opfind-
somt gjort

i II
m. /Ig.præp. i ell. (l.br.J-paa.

Ingen Nation (har) været saa opfindsom
i at udfinde de mest pinefulde Legems-
straffe. Molb. F. 70. Kierk.VIL 337. Saa-
danne Fif, som det ikke anstaar sig for

Helten selv at nedlade sig til, er hans
Svend opfindsom gaa.VVed.R.320. Rom.
1.30(1907; se u. Opfinder 2). Opfind-
som-hed, en. (".//".Opfindelsesevnej. stee-

nige Kyster . . skiærpe Arbeidsomheden,
vække Optmdsomheåen.Engel8t.Nat.33. be-
nytte al Opfindsomhed for at undskylde
et andet Menneske. Kierk. V.117. Hans Be-
gavelse, der forener Iagttagelsesevne og
Opfindsomhed, bliver ikke støttet af no-
gen sikker ^mdig. Brandes.yil.703.
op-fiske, V. vbs. -ning (LTid.1761.79.

NatTid.^*/6l928.M.ll.sp.3). (især fagl.). 1)

[8.2] (jf. fiske op u. II. fiske 8.1-2J trække
op af vandet (som ved fiskeri); især m. h. t.

mindre havdyr (muslinger olgn.) ell. ting,

der er faldet i vandet, ligger paa bunden af
vandet: tage op. 1.1 ) i egl. bet. Skulle . . no-
get af det kastede Gods . . drive til Lands,
eller af Søen opfiskis. DL.4—3—14. (han)
havde opfisket Drivtræ til Tømmer. In^^.

EF.IV.150. der er bleven opfisket ret store
Masser af den lille Musling. iV^a^wrens F.

1916.283. U m. h. t. (druknede ell. druknende)
personer, efter Stormen giorde de intet

andet, end opfiskede døde Legemer, som
bestandigen dreve i hsrnå. Reiser. 1. 400.
„Hvorledes blev du reddet fra Søen?" .

.

„Jeg blev opfisket af en hollandsk Skip-
per, som sejlede forbi.*' PAHeib.US. 486.
Ing.VSt.87. 1.2) (nu sj.) billedl: faa fat i;

opfange; opsnuse, det store Corpus Diplo-
maticum Daniæ et Norvegiæ, hvis første

Tome . . ieg i denne Vinter bliver færdig
med, saa vidt her i Stadens Biblioteker
og Archiver er at opfiske. LangebeKBreve.
164. opskrive hvad de under mundtlig
Samtale og ved at see ind i Laboratori-
erne have kunnet opfiske. ChMourier.Brød.
(1821 ).r. VSO. D&R. 2) [7.3] m.h.t. be-

stand af fisk (og havdyr) : formindske stærkt,

udrydde ved (hensynsløst) fiskeri; ogs. m.h.t.
farvand: tømme for fisk. de fleste . . eu-
ropæiske Østersbanker . . synes snart at
være opiiskeåe.Dagbl.''^/ul884.2.sp.4. vi
fisker, saalænge der er Noget . . Katte-
gattet . . er snart opfisket. Bogan. 1.60.
Rødspætterne (er) saa godt som . . op-
fisket i Store-Bælt. DagNyh.^Vil922.8.sp.4.
CP -flamme, v. [11] [-iflam'a] vbs. (1. br.)

-else (VSO. 5Mos.29.23( Wolff)). ^7. flam-
me op u. II. flamme^. 1) trans.: faa til at

flamme, brænde stærkt. I.l) (sj.) i egl. bet.

opflamme Ilden. F50. MO. \.2) overf.: sætte

i voldsom, lidenskabelig bevægelse; anspore;
begejstre; opildne. *Hvert Blad, hvor mit
Øye

I
Fandt Præg af den Høye,

|
Opflam-

mede Siælen. Ew. (1914) .111.89. *i hvert
Bryst

I
Gydende krigerisk Kraft, opflam-

med hun alle til Striden. Bagges.NblD.187.
Oehl.L.1.42. han vil da gjøre det godt
igjen, men han veed ikke, hvor han skal

gaae hen og kjøbe ny Olie til at opflam-
10 me Kjerligheden. JTter/cIX^O. den begej-

strede Kvinde Debora, som havde opflam-
met Folket til Kamp. CKoch.JL.284.

|| (jf.
bet. 2.2^ i pass. og navnlig i perf. part. 'Af
udødelig Ild opflammet, han elskede Isis.

JMHertz.(Rahb.LB.L322). *Hvi skulle
Eders Naades Søstre ægges,

|
Opflammes

meer til YTeåe.Blich.(1920).VL164. jeg
(føler) mig opflammet af en Følelse, som
jeg vel kunde kalde Andagt. Gylb.Novel.

20 11.26. 2) intr. : begynde at flamme, brænde
i lue. 2.1) (sj.) i egl. bet. VSO. 2.2) (1. br.)

billedl.; især om begejstring, lidenskab, 'om
min knuste Barm

|
Opflammer Helved.

Bagges.SV.260. i Øieblikkets Opflammen
drog ogsaa hans yngste Søn med andre
unge Mennesker afsted (o : i krig). HCAnd.
XII.260.

II
navnlig i præs. part. Hans op-

flammende Vrede. VSO. -flaske, v. [9.i]

vbs. -ning (VortHj.111.158). (jf. flaske op
30 u. II. flaske 2 ; især i perf. part. og som vbs.)

opamme (et barn, en unge) v. hj. af patte-

flaske. Levin, (det hænder) at en Bjørne-
unge dratter ned i en Gaard, bliver fan-

get, opflasket, kælet for og fodret. OMat-
thies.SS.186. \\ overf.: opdrage; især i forb.

m. m ed: indpode med (visse lærdomme); væn-
7ie til (visse forhold), vi opflaskes formelig
til at sky Bornertheden for dog idetmind-
ste ikke at synes dummere end vi i Virke-

40 ligheden er. Drachm.T.126. det national-
liberale Partis Sønner, unge Herrer, der
fra Vuggen af var opflaskede med æste-
tisk Bsinnelse.EHenrichs.VH.ll. -flette, v.

vbs.-nlng (VSO.). 1) [I.1-2] (l.br.)isæriperf.
part. og navnlig m. h. t. haar: flette og binde

op. vAph.(1772).III. nu bar hun sit Haar
opflettet, men hun var afmalet med ned-
hængende Lokker. ^a^^er.J. 7^. HCAnd.
IX.138. 2) [6.8] (nu næppe br.) skille sam-

so menflettede dele fra hinanden; flette (III.l.i)

op. vAph.(1759). 3) [7.3] (nu næppe br.) for-

bruge, opbruge ved fletning (af kranse olgn.).

Der var ingen Krandse at faae, da alle

Blomsterne vare opflettede. F50. -flik-
ke, V. [11] vbs. -ning (MO.). (jf. flikke op
u. III. flikke 2.3; nu næppe br.) gøre (noget

gammelt) i stand ved at flikke ell. lappe paa
det; sætte flikker, lapper paa. Moth.F223.
VSO. opflikke Klæder, gammelt Skotøi.

60 MO.
II
billedl: pynte; pudse op. *Miss Fox ..

|

Skal skildre (d: sminke, pudre) Dem saa ung
De vil.

I
Hun veed at jævne net de Alder-

dommens Furer . . |
Miss Fox blev strax

til Manden skikket, | Og da hans Ansigt
var opflikket, |

Han til sin Dulcinea gaaer.
Wess.175. -flinke, v. [11] [-,fleii'^8] vbs.
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-cise (Politievennen. 1798/99.228). (sml. nt
upflinken samt flinke ; i bet. 2 foreligger til-

knytning til adj. flink; nu næppe br.) 1)

sætte i stand; pudse, pynte op. Det, som
den Grimme vil opflinke sin Styghed med.
Bahb.(MO.). opflinke de allerelendigste

Bygninger. Politievennen.1798199.229. YSO.

\\
part. op flink et som adj.: oppudset; især:

udpyntet; udmajet, disse sceniske Drive-
huusplanter, der . . opflinkede ved nogen
paasat Dressur, nu stilledes til Skue i .

.

taknemmelige Roller, der virkede for dem.
Bahb.E.IV.343. Kongens Gaard blev . .

befolket med opflinkede Straa-Junkere.
Grundtv.Saxo.IIl.155. VSO.IV.N97. 2)(sj.)

opmuntre; opildne. Wilst.Il.XVI.v.495. *Selv
vil jeg gaae til Ithaka hen, at hans Søn
ved min Tale |

Meer opflinke jeg kan. sa.

Od.I.v.89. t -flokke, v. (til II. Flok 1;

jf. III. flokke) 1) [7.1] trævle op; ylde op.

VSO.IV.0205. 2) [11] Naar (karterne) ere
nye, maae de først opflokkes, det er, fyldes
i Bunden med det afskaarne Fnok, som
vindes ved Klædets Overskjæring. Abildg.

&Viborg.F.69. -flosse, v. [3.i] vbs. -nlng
(Larsen.), (jf. flosse op u. flosse 2.2; især
fagl.) gøre ell. blive flosset. Levin. D&H.
Il

næsten kun i part. opflosset: flosset (I),

et stort . . Huggejern med et tykt Bøge-
træes Skaft, der synes ved tidligere Brug
at være revnet og opflosset i Enden. Ådr.
^^Iat85i.l.sp.2. Neglene paa Hænderne ere
tykke, haarde og glindsende, noget op-
flossede baade ved Randen og ved Ro-
den. SEngelsted. Klin. Meddelelser. (1864). 20.
(l.br.)billedl.:opnossede^eTver.PoUy1^1927.
15.sp.4. -flagt, en. [l.i] {jf-iløj samt ty.

aufflug; vbs. til -flyve (ell. flyve op); jæg.)
det at flyve op; især om (opskræmt, opjaget)
fuglevildts flyven op fra jorden. Skyder man
(urfuglen) ved Opflugten steendød, slaaer
den en Kulbøtte til Jorden. Blich.(1920).
XVI.151. den Støj . . vi kender saa godt
fra Agerhønsenes . . Opfl\igt.BøvP.II1.121.
I. -fly, V. [11] (jf. fly op u. II. fly l.i; nu
næppe br.) bringe i stand; gøre færdig. Cit.

1690.(De kgl. Laugs-Artikler til 1730.1.308).

il
oppynte, de, som med all . . Rigdoms

Ofverflødighed hafde opflyet og stafferet

lleltet.Wing.Curt.272. II. -fly, r. se -flyve.

-flyde, V. [3.2, 4.i] [-ifly-'Qa] part. -flydt ell.

(nu ikke i rigsspr.) -flødet (Holb.DH.I.318.

jf. OrdbS.(bornh.)). {ænyd. d. s.; nu næppe
br.) komme op til vandets overflade ell. flyde
hen til strandbredden; flyde op. (det paa-
skud) at han var omkommen af en Hæn-
delse, kunde . . ikke længere bruges, ef-

terdi det døde Lægeme med afhugged
Hoved var opfløået. Holb.DH.I.318. uma-
nerlige tykke Træer . . opfløde til Land-
bræden. X Tic?. 17^4. 7i. VSO. -flytte, V.

[U,4..i] vbs. -nlng (VSO. D&H.). (jf flytte

op u. II. flytte 1 (og 2.i^j. 1) trans.: bringe,

flytte op paa et højere sted. VSO. MO.
||

især overf: give en bedre plads; navnlig
m. h. t. (skole)elev: give et højere nummer

i klassen; flytte op i en højere klasse, (nu
oftest i pass. ell. som vbs.). *Af saa forvent
og vrangt gemyt

|
De Scheeler aldrig vare,

j

De er der til for høyt opflyt |
Fra skin-

der-pøhels sksiTe.Sort.(SamlDanskeVers.^II.

119). opflytte Disciplene efter deres Cha-
rakterer. FiSO. 2) (nu næppe br.) intr. op-
flytte i øverste Etage. 7/80. -flyve, v.

[1.1] [-ifly'va] (sj. .fly(e). DL. 5-13-4).
10 vbs. -ning, jf. -flugt, -fløj. {ænyd. opflyve

(-flue, -fløje); sml. flyve op m. flyve l.i) 1)

(nu især i præs. part.) intr.: hæve sig i vejret

ved flugt; flyve op t luften. vAph.(1759).
VSO. MO. jf. flyve 1.2 : Ballonen opfløi.

VSO.
li (jf. flyve 2-3; uegl. der (blev) sat

Ild udi Kruud, saa at deraf opfløy over
40 Tønder. Slange.ChrIV.597. Mine Ord
opflyve, mine Tanker blive ved Jor-
den. F(SO.

II
part. opflyvende som adj.

20 *ei naaer til din Høide
|
Tankens af

Støvet opflyvende Gnist. Bagges. IV. 252.
Indvande med et Mylder af opflyvende
Ysidefugle. Baud.H. 180. spec.

(jf.
op 13;

herald.) om afbildning af fugl i vaaben:
frit flyvende. PBGrandjean.Éeraldik.(1919).
132. 2) {jf. æda. upflyghæs, jages op (DGL.
111.59), samt flyghæ up, jage op (smst.))

t trans.: faa til at flyve op; jage op. Føl-
ger een Mands Bier anden Mands op, da

30 skal den, som ejer de Bier, der opflye,
med andre Naboer byde den anden Ejer
Fællig til paa samtlig Bier.DL.5—13—4
(efter JyLov.3.39). -flække, v. [6.i] vbs.

-ning (VSO.). {ænyd. d. s.; nu sj.) aabne,
spalte noget ved at flække det. vAph.(1759).
Sildene opflækkes i Ryggen, og indgnides
med Salt. F-SO. || i perf. part. brugt som
adj. Munden (hos næsehornet) er ikke meget
opflakt (o: har ikke store mundvige). vAph.

40 Nath.V. 524. -flænge, v. [6.i] [-iflæii'a]

vbs. -ning (VSO.). (jf. flænge op u. III.

flænge 3; nu sj., sml. dog Esp.78) aabne,
rive, skære op, især: paa voldsom vis. Bø-
gerne maae ikke opflænges,men opskiæres.
VSO. *opflængt (o: af granater oprodet)

Jordsmon. Rørd.OK83. -flæiske, v. vbs.

-ning (se u. bet. 1). 1) [6.i] (jf. flæske op m.

flæske 1 ; fagl.) m. h. t. sæl olgn. : flense. jf.

:

Marsvin paa Opflæskepladsen. ^arZ)

50 Odense.1921.623. || især som vbs. næsten
alle Fattige i Byen have fri Lysning hele
Aaret, ved at afpille Marsvinsradene det
Spæk, Jægerne kunne have efterladt ved
Opfleskning. Handels ogIndustrie-Tid.1835.
47. AarbOdense.1921.634. 2) [6.2] OT- flæske
op u. flæske 3; nu næppe br.) tale vredt og
højrøstet; bande; tordne. *Han soer paa
Baadsmands Viis og ret paa Jydsk op-
flesket

I
Han Tylter Diævle i sit Arme

60 Legem esket. Tychon.Vers.208. 3) [9.i] (if.
flæske 4; dial.) part. opflæsket som adj.,

om kreatur: stærkt fedet. Feilb. -floj, et.

{vist efter sv., no. dial. uppflog, jf. sv. dial.

flog, larm af opflyvende fugle; til -flyve;

jæg.) d. 8. s. -flugt, inde paa Brakmarken
er' der Brokfugle — første Skud i Sædet,

XV. Rentrykt 21/4 1934 60
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andet i O^iløiet. Baud.H.304. Lærkerne
gør en saadan Allarm i Opfløj et, at han
(d : en kat) kan fare helt sammen. Fkuron.
K.116. I. -fodre, v. [-ifo-'ra; o^s. -|fo-'ar8,

-ifoa'rø] (ogs. skrevet -fo(e)re;. vhs.-lng (Pont.

LP.YILU. Saaby.'), (jf. fodre op w. I. fodre

1.1 ; især landbr.). 1) [7.3] m. h. i. foderstoffer:

forbruge ved fodring, hans Heste (er) gand-
ske udmattede, hans meeste og beste Høe
opfoert. OecMag. 11.157. Olufs.NyOec. 1. 6.

"Vikker, som opfodres grønne. Andres.Klitf.
823. 2) [9.1] m. h. t. kreatur: opfede; op-

drætte, har Egennytten ikke paafundet, at

opfoere Heste med K2Xk.LSmith.DN.371.
(en) Metode til Opfodring af Kvier. Pont.

LP.VII.14.
II

(især spøg.) m. h. t. person.

her i Huset blev han opfodret. 22ørd. Fa.
146. II. -fodre ell. -fore, v. [11] f0, 1. br.)

forsyne (et leje olgn.) med (ny) fodring.

Larsen. III. -fodre, v. se -fordre, -folde,
V. [- ,f(ol'a] (S -fylde. Aakj. VF.61 . jf.jy. følde,

folde. Feilb.L331). -ede elL(sj.)'iQ (jf.Pflug.
DP.867). vbs.-ning (VSO. Larsen.), (jf.
folde op u. II. folde 2). 1) [I.1] (nu 1. br.)

lægge, samle i folder; smøge op. Deris Serke-
Ermer ere 6. 8. å 10. Alen lange og meere,
som de opfolder. Pflug.DP.378. YSO. MO.
(de) stod med højt opfyldte Ærmer hver
paa sin Side af et rummeligt Bryggerkar.
Aakj.VF.61. 2) [6.1] (sj.) aabne noget af dets

folder; udfolde, jf.: det Slør . . der indhyller
. . enhver Stats Tildragelser i de nyeste
Dage; et Slør, hvilket det først er den
kommende Slægt forbeholdet ganske at

kunne opvikle, og hvoraf den nuværende
ikke uden Ubeskedenhed kunde give sig

Mine af at vide at opfolde enkelte Flige.
JKierulf.(Rahb.LB.II.70). -for, præp. og
adv. 1) som præp., se op 16.5. 2) (nu dial.)

som adv.: d. s. s. opad (2.1-2). (hesten) drog
8 Skpd. paa Slæde, paa en Længde af

400 Skridt, og det meest op for (op af

B&kke). PhysBibl.III.115. Esp.247. -for-
dre, V. [-ifcnr'drø] (nu ikke i rigsspr. -fodre.

Slange.Chrl V.1301 . JBaden .Eoratius.I.115).

vbs. 'ing (s. d.). (ænyd. opfo(r)dre, kalde op,

hente; jf. fordre op (u. fordre l.i og S.s)

samt ty. auffordern, auffordern) 1) [l.i, 3.2]

befordre, transportere op (ell. hen til et sted);

især (bjergv.): befordre (malm olgn.) op til

dagen; fordre op. Flodens Vand ledes ind
i et muret Bassin, og derfra opfordrer
Maskinen Vandet. Bugge.Reise.(1800).401.
Mohr&Nissen.Ty.-Da.Ordbog.1.(1900).56. 2)
[3.2, 5.1] tilkendegive som sin vilje ell. sit ønske,
at en skal indfinde sig et sted ell. udføre en
vis handling. 2.1) f forlange ell. indbyde til

at komme ell. indfinde sig; stævne; tilkalde.

vAph.(1764). Landstormen blev opfordret.
VSO.

II
overf.; især m. tings-subj.: frem-

kalde; paakalde. De, hvis Tale kun har
Evangeliets Skin . . opfordre hellere den
evige Retfærdighed end den evige For-
barmelse. Mynst.Præd.(1829).34. det er dis-

se Udsvævelser (o : udskejelser) . . der selv
opfordre Regjeringernes Strenghed, og

her kan den ikke være for streng. Gylb.
V.130.

II (jf.bet.2.2) byde op til dans. Neppe
havde han endt den første Dands med
denne, saa opfordrede han Dyveke selv.

Hauch.II.85. 2.2) især m. til og fig. vbs. ell.

inf.: forlange, at en skal gøre noget; kræve
en vis handling af en; nu oftest m. afsvækket
bet.: fremsætte et ønske over for en om, at

han skal gøre noget; tilskynde til (anbefale,
10 foreslaa) at gøre noget. JBaden.LatL.il.268.

Opfordre en Stad til Overgivelse. Ze^A.

(1800). Menelaus (tog) Andronicus til sig

i Eenrum, og opfordrede (Chr.VI: for-

manedej ham til at lægge Haand paa
OnisLS. 2Makk.4.34. Der fandt vi Brødre
og bleve opfordrede til (1819: ombedte
af åem) at blive hos dem i syv Dage.
ApG.28.14(1907). f m. inf. tilknyttet uden
til: (hollænderne) opfordrede Portugisene

20 i Prindsens af Oranien Navn, at overgive
Slottet. Beiser.1.477. VSO. || uegl., m. tings-

subj.: opmuntre; tilskynde, hans ubeføjede
Prætensioner (kunde) nok opfordre til en
Tilrettevisning.JXaw^e.J.558. jeg følte mig
paa grund af hans meningsløse bemærk-
ninger opfordret til at svare

j 3) (videre

anv. af bet. 2; jf. op 6.1j f kræve overgivelse

af (belejret by); fordre underkastelse af (mod-
stander). Hertug Karl (bemægtigede) sig

30 Calmar Bye og Fæstning, hvor Portene
bleve for hannem oplukkede, saa snart
hånd dend oj^foTdrede. Slange.ChrIV.132.
Landet (blev) udi Kongens Nafn . . op-
foTdTet.smst.646. *l veed, jeg har opfor-
dret CsiTlsteen. Rahb.Skuesp.IlL245. først

den 18de ankom (englænderne i 1807) for

Kjøbenhavn og opfordrede Byen. Grundtv.
MM.286. -fordring:, en. [-(fwr'dreii] flt.

-er. vbs. til -fordre. 1) til -fordre 1; især
40 (bjergv.): fordring (l.i). Anlæg til Vandets

OpfoTdring.Bugge.Reise.(1800).395. OpfB.''
IIL90. 2) til -fordre 2. vAph.(1764). Vid-
nernes Opfordring for Retten. F/SO.

||
(sj.)

om opbud af mandskab, et Tilfælde, hvori
Opfordringen til Krig ikke udgik fra Kon-
gen, men fra en af Landets Høvdinger.
Molb.DE.I1.148.

II
nu især til -fordre 2.2.

(navnlig i forb. m. tilj. Røverne flokkede
sig om mig med Opfordring til at synge.

50 HCAnd.1.190. Det var vist anden eller

tredje Gang i Løbet af et Aar, jeg kom
ind til Fruen, skønt Opfordringerne ikke
har manglet. Buchh.VH.39. der blev ret-

tet opfordring til ham om at træde ind i

komiteen
j efter præp. (navnlig ^aa): den-

ne lille Bog . . er uden al Opfordring og
saaledes i sin Mangelfuldhed uden al Und-
skyldning. Kierk.V.175. hun tog .. paa sin

Faders Opfordring tilbage til Tjele. JP
60Jac.I.217. teaterstykket blev genoptaget

paa almindelig opfordring
i
musikken

spillede paa opfordring (0: efter ønske af
(en af) publikum) en fædrelandssang I

||

uegl: foranledning; tilskyndelse. Efter Jæ-
germesterens sidste Ord til dem, fandt
(71U alm.: føltej Ingen af dem Opfordring
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til at aflægge noget Besøg paa Herre-
giiarden.Inff.EF.VII1.193. De borgerlige

ove har jeg ikke overtraadt . . min Stil-

ling i Verden har ikke givet mig nogen
Opfordring deTtih Hostr.EF.III.9. Hørup.
1.139.

II ijf. -fordre 8; nu næppe hr.) for-

langende om overgivelse. De Fyrstelige .

.

vegrede sig imod Opfordringen. /S/an^e.

ChrIV.646. MilTeknO. -fore, v. se I.-II.

-fodre, -forgylde, v. [11] vbs.-ning (s.d.).

forsyne med forgyldning; især: forny forgyld-

ningen paa noget; forgylde (l.i) op. RGold-
8chmidt.EnKvindehistorie.(1875).60.miååel-
alderlige Gildehuse, der endnu den Dag
i Dag lyser med deres opforgyldte Gavl-
Forsider. Brandes.XI.238. Rammer opfor-
gyldes. Pol.'Vd918.20.sp.5. || billedl: give

(ny) glans; oppynte; ofte: give et falsk skin;

besmykke. Draehm. VS.38. en fornem spansk
Grande, der ved at ægte en . . Kaffe-
Barons skønne Datter havde opforgyldt
sit Aåelssklold.Tilsk.l919.L136. -forgyld-
ning:, en. vbs. til -forgylde. TelefB.1933.
sp.4087.

II
ogs. konkr., om den paalagte (for-

nyede) forgyldning; billedl.: Han var en
ærlig Personlighed . . uden al Krigsmaling
og OipioTgylåmng.HKaarsb.M.171.
Opfoster, en. se Opfostrer, opfostre,

V. ['(obifcosdra] -ede. vbs.-ing (s.d.) ell. f
-else (Gram.Nucleus.301. LTid.1740.818).
(glda. upfostræ; til op 9.1 ; jf. fostre op u.

II. fostre 1; nu især bibl. og højtid.) give
(et barn) føde, pleje og opdragelse;
op føde og opdrage, hvorfor er jeg op-
fostret (1931 afvig.) ved Bryst? Job.3.12.
Have de (o: verdslige mennesker) nu vel
mere af det Legeme, som de bragte med
sig til Verden? Smager den Føde dem,
ved hvilken de bleve opfostrede? JSweed.
11.47. Begge opfostredes, efter Tidens
Skik . . til Vaabendygtighed. Molb.DH.II.
303. Han blev opfødt og opfostret, oplært
og opdragen i sin Fædernegaard, indtil
han var voxen. SvGrundtv.FÆ.1.53. op-
irrer ikke Eders Børn, men opfostrer
(1819: opføder^ dem i Herrens Tugt og
Formaning. Ephes.6.4(1907). \\ overf. LTid.
1739.2. Hvorledes skulde en saa stor Siæl
opfostre saa uædle Tanker. iSporon.jBr(rt;e.

1.95. *Prøvelsen opfostrede hans Styrke.
Ploug.11.262. H (sj.) m. h. t. dyr og planter:
opelske. Leth.(1800).

\\ (jf opamme 2;
zool., foræld.) om dyr (hun ell. andet in-
divid) : bevidst pleje æg og unger; have yn-
gelpleje, jeg har . . Formodning om at
Gammelammerne ikke blive opfostrede
af andre lignende Yæsener. JapSteenstr.F.
40. opfostrende Individer, smst.68. Op-
fostrer, en. (nu næppe br. Opfoster (i fit.

-fosterej. JapSteenstr.F.69. Opfostere. LTid.
1741.583). (nu kun højtid.) person, som op-
fostrer et barn; fosterfader (ell. fostermoder).
Moth.F436. Frieren betalte Pigens Fader
eller Opfostrer en Løsepenge. Molb.DH.I.
134. jf: Ellers pleiede Mødrene, eller
Opforsterinderne at paatage sig denne

'[JnderviismDg.Engelst.Qvindekj.104.
\\ (zool,

foræld.) om dyr, der udfører yngelpleje. Op-
fostrerne hos Humlen, Bien, Hvepsen.
JapSteenstr.F.68. Opfostring, en. (især
højtid.) vbs. til opfostre (ell. fostre opj. en
fornemme Borger her i Staden, betroede
mig sin spæde Dotter til Opfostring. Holb.
Pern.lII.l. Opfostringen er af ulige min-
dre Vigtighed end Oparsigeisen.Biehl.Brev.

10 11.72. Naar det bliver fælles Vilkaar for
nordisk Opfostring, at vi lærer at kende
hinandens Sprog og Litteratur i Skolerne.
VilhAnd.N.116. S(sj.) om opdrætning, opelsk-

ning af dyr og planter, jf. VSO. ||
(zool, for-

æld.) om pleje af æg og yngel hos visse lavere
dyr. JapSteenstr.F.67. Opfostrings-, i

ssgr. (jf. Opdragelses-; især skol, foræld.)
til Opfostring, -anstalt, en. VSO. D&E.
-barn, et. (jf. -dreng, -pige samt Foster-

20 barnj barn, der opfostres; især: elev paa en
opfostringsanstalt. vAph.(1759). VSO. MO.
-bidrag, et. (foræld.) alimentationsbidrag.
MB.1833.376. LovLPet.V.69. -dren^, en.

(jf. -barnj. VSO. -hns, et. (bygning til

en) opdragelsesanstalt; især som navn paa
en ^Ve 1753 stiftet institution i Kbh. (Det
kgl. Opfostringshus). Anno 1754 bygget
det nye Opfostrings-Huus, for at modtage
et Par Hundrede fattige Drenge-Børn, ikke

30 yngere end fem, og ikke ældre end tolv
AsLr. EPont.Atlas.II.205. Derpaa blev (den
spartanske 7-aars dreng) ført til et af Sta-
tens Opfostringshuse for at opdrages sam-
men med Jævnaldrende. HSchwanenfl.OK.
64. Trap.* 1.470.

|| (jf Opfostring 1 14;
zool, sj.:)^ Æggene bæres efterhaanden bort
af Arbejdstermiterne og gjemmes i Op-
fostringshuset. NCBom. Læsebog.^11. (1888).
256.

II
hertil bl a. Opfostringshus-dreng (DSt.

40 1922.65), -elev (Kaper.^). -pige, en. (jf.
-barn, -drengj. VSO. -stiftelse, en. (jf.
-anstalt, -husy. en Kongel. Opfostrings Stif-

telse for nyefødde Børn. Anordn.y1^1770.
VSO. Det da. FolksHistorie. VL(1928).47.
op-fraadse, v.[7.8] [-jfrå-'sa] (jf. fraadse

op w. fraadse; sj.) forbruge ved fraadseri,

paa ødsel, overdaadig vis. PMøll.ES.I.303.
*(man) Suul opfraadser med Gridskhed.
Wilst.Od.XVl.v.llO. -frede, v. [9] [-|fre-'-

50 aa] -ede ell (sj.) -te (Mali SgB. 506). vbs.

-ning (EPont.Atlas.III.565. OeconJourn.
1757.507. VSO.). (glda. (part.) opfrid; nu
sj.) især m.h.t. plantevækst og navnlig skov:
opelske (v.hj. af fredning), hans indenland-
ske Humle, som han hos sig har opfredet.
OecMag.L200. »Gid Landets Skove ey
ophugges, men opfredesl Argus. 1771. Nr.
52.3. I Aarene 1768-71 blev i Ore Skov
opfredet 2000 Bøge.SvendbAmt.1919.75.

\\

60 billedl Argus.l771.Nr.34.2. opfrede Kon-
ster og Videnskaber. F/SO.
opfriske, v. ['(ob|fresgo] -ede. vbs. -éist

(Markman.PB.279) elC (især) -ning (MR.
1823.192. Brandes.VlI.661). (til op n, jf
friske op fw. friske 1-8^ samt /y. auffrischen)

1) trans, l.i) gøre frisk paa ny; forny;

50<
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genopfriske, opfriske visnede Blomster.
Legeb.II.138. Skind kan opfriskes i Damp.
TidensKvinderP/6l929.34. især m. h. t. farve,

skrift olgn. : Forgyldningen i Lofterne straa-

lede i opfrisket Glands. Hauch.III.384. de
afblegede Farver optriskes. ECAnd.VIII.
21. Haandgern.340. jf: *vi tager i vort Brød
den (o: kunsten), naar vi trænger

|
til at

opfriske vore nøgne Yægge.Di-achm.M.
174.

II
(landbr. ell. vet.) om raceforbedring.

Opfriskning kaldes en Tilbagevenden til

en ædel (eller Kunst-) Races Avlsdyr. Møll
H.IV.513. jf. Blodopfriskning. Lawt^ft

O.III. 745.
IJf

("j/". forfriske 4; nu næppe hr.)

m.h.t. madvarer. Middel til at opfriske Sild.

HCLund.Samler.I.(1803).320.
|| forny;

reparere; udbedre; fx. om fornyelse (op-
skæring) af riffelgange: MR.1823.192. Mil
TeknO. glatte, tilfile inden lodning: Stedet .

.

som skal loddes, bliver først filet eller skra-
vet rent {o^iTi^'kQt).JFBergs.HK.38. Lar-
sen.

II
uegl., oftest m. abstr. obj.: genopfriske;

især: bringe til at staa frisk, tydelig for erin-

dringen. Forvildelser, som . . hans varme-
ste Beundrere hellere maae glemme, end
opfriske. Molb.NTidsskr. 1. 200. Jeg opfri-
sker mitEngelske i denne Tid.Tops.IIL295.
(Shakespeare) har i sin Ungdom maattet
omarbejde eller opfriske Andres Skuespil.
Brandes.VII1.6. m.h.t. følelse : gøre stær-
kere; oplive. *veemodsfulde Smertesmin-
del

I
Skal dette Barn opfriske mig mit

Savn (o: af mit døde barn)? Oehl.LH.9.
Adskillelse hjælper til at opfriske Kjær-
hghed.Kierk.1.17. 1.2) (tiu 1. br.) m. h. t.

levende væsen: give friske kræfter: forfriske
(3). (sæden bliver) formedelst Duggen op-
frisket til videre Fremvext. OecMag. VII.
304. saa borede (fuglen) sit lille Næb ned
i den kølige Græstørv, for derved at op-
friskes liåt.HCAnd.V.159.

||
overf., om aande-

lig forfriskelse. LThura.Poet.169. Hun var
opfrisket af Besøget i Riemmet. AndNx.
PM.IV.105.

2) ^l, intr.; om vind: tage til i styrke;

friske (2) op; vistkuni part.OT^iTiskendQ
brugt som adj. Sal.^IX.50. Opfriskende
nordøstlige og nordlige Vinde. BerlTid.^^/n
1933.M.28.sp.2.
op-fryise, v. [-|fry-'s8] vbs. -ning. (jf.

fryse op (u. fryse l.i) samt ty. auffrieren)
1) (vist til op 1.1, jf. dog op 7.2; i part.
-frossen, om rude: helt dækket af is; til-

frossen (egl: fra nederst til øverst). Danne-
brog.^y1^1907.1.S2}.4. de opfrosne Ruder tøer.
TidensKvinder.^N1^1928.38. 2) [3.i] (vist kun
i perf. part. og som vbs.; gart. ell. landbr.)
om det forhold, at jordbunden løfter sig ved
frost, spec. at plantevækst (paa mosejord
olgn.) løftes op af jorden p. gr. af de ved
frost fremkaldte omfangsændringer i denne,
saaledes et rodhaarene iturives, og planten
udtørrer, jorden er opfrossen. OrdbS.
Opfrysning: Larsen. Opfrysning af Vin-
tersæd, Kløver og andre Fi&nter.LandbO.
III. 745. Tidsskr.f.ITavebrugetsFremme.l929.

146. -fund, et ell. f en (KomGrønneg.
11.352). (egl. vbs. til opfinde; nu gldgs. ell. i

dial.-præget spr.) opfindelse (2); oftest konkr.
og nu navnlig m. nedsæt, bet.: paahit; paa-
fund; paaskud. Gram.(KSelskSkr.IV.260).
Klager, ang. endeel af de Militaire . . Guds-
tjenestes Forsømmelse, Leiermaals Be-
gaaelse, og adskillige Opfund til at skjule
den. ME. 1743.854. hastigen opfandt de

10 Skiolde og forbedrede siden deres Op-
fund. OGuldb.VH.1.558. Hun beklager sig
over dette bedragerske Opfund. Sams. i.

138. *(mit liv) er et Digt, et Opfund, en
lndbildning.Søtoft.AM.68. Både biskoppen
og hans grav (o: i et digt) er Brownings
eget opfund. NMøll.Overs.afBrowning: Gra-
natæbler. (1894). 51.

II (jf. u. Opfindelse 2.i

slutn.; nu sj.) efter præp. af. alt hvad der
hør til Ballet, det er alt af min egen Op-

20 ivind. KomGrønneg. II. 352. vi (bør) ikke
mene, at Guddommen er . . et Billede, ud-
arbejdet af Menneske-Kunst og Opfund.
ApG.17.29(SkatRørd.). -fare, v. [3.1, 3.3]

[-jfu-'ro] (jf.inre op u.ll. fure 1; landbr.)
pløje den første fure paa en ager. Naar Ager-
linierne ere afsatte og oppløjede (opfurede),
kan den egentlige Pløjning tage sin Be-
gyndelse. LandniB. 1.446. LandbO.III. 72.

-fasende, part. adj. [2.i] [-ifu'sana] (jf.
30 fuse op u. II. fuse 2.2; sj.) fremfusende; op-

farende. Fanden maatte for Resten vide,
hvad det kunde være der gjorde ham saa
opivLsejide.AKohl.MP.1.49. jf. Opf u s en-
hed, sms^. 80. -fyld, en (Kaper.^) ell. et

(D&H.). {da7inet i nyere tid til I. opfylde
1.1 (ell. fylde op^; 1. br.) hvad der anvendes
til at opfylde ell. udfylde; fyld (1); opfyld-
ning; spec: hvad der fylder op; affald. Byens
Opfyld af Staldgødning, Skrald og stin-

40 kende Ekskrementer. ORung.(DanmRVC.
37).

I. opfylde, V. ['(nbifyl'a] -te ell. (nu ikke

i rigsspr.) -ede (Pfiug.DP.914. Beiser. II.

391). vbs. -else (s. d.) ell. -(n)ing (se Opfyld-
ning^, jf. Opfyld. (^Zda. upfyllæ, opføldæ;

jf. fylde op (u. II. fylde 2) samt ty. auf-,

erfiillen)

1) fylde noget, især saaledes, at det ikke

kan rumme mere; gøre helt fuld. l.l) i egl.

50 bet., især tn. h. t. kar, beholder olgn. bleve
da saa mange Christne slagne, at Tartaren
lod skiere et Øre af hver og dermed op-
fyldede 9 Vldsecke. Pflug.DP.914. deres
fangede Sild, hvoraf de undertiden kan
have Baadene ganske oipiyldte. Thurah.B.
283. *l dette Aar, o maatte han (o: gud)..

|

Opfylde tomme Lader. CFrim.AS.128. Øl-
let annammes i justerede og brændte Fade,
som bør være vel udbundne og til Spund-

60 set opfyldte. Cit. 1 794. (SøkrigsA\ Zzzz 3 r).

Karret (blev) efter en Fordampning af 4
Liter opfyldt til 12 Liter, og . . efter en
Fordampning af 5 Liter igen til 12 Liter.

NaturensV.1932.8. || komme fyld i noget;

især m. h. t. jordarbejder (hvorved noget ud-
tørres), der handledes om at igiennem-
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bore Steenklipper, og at opfylde Dale . .

for at giøre en slet Vey. Holb.IIeltind.I.12.

han lod sammenbringe Riisknipper . . Alt

hvad der kunde tjene til at opfylde Grøv-
terne. Blich.(1920).XV.7 7. Søg saa at faa

nogle opfyldte, sumpige, pestsvangre Grun-
de til Kjøbs for en Slik. Schand.VV.2 95.

t.2) m.h.t. plads, rum: ojytage (helt); spre-

de sig over; ofte i forb. m.meå: besætte
med; fylde med; i perf. part.: fuld af;
optaget af. Søen havde han opfyldt med
Fribyttere, som tilføyede Sverrig ubode-
lig Skade. Holb.DH.1.837. Af saadanne ud-
valde og brugbare Ting er nærværende
Bog . . opfyldet, iTtUi 75 7.586. De mange
Skove ere . . opfyldte med Hiorte, Raaer
og Da.a.åyr. EPont.Atlas.il. 248. (de) med
alle Slags Vare opfyldte Boaer. FrSneed.
1.497. Jeg fik en Plads (o: i teatret); rundt
om var opfyldt, Heden tung og trykkende.
HCAnd 1.135. vorder frugtbare og mang-
foldige, og opfylder (Chr. VI: fylder; 1931:

opfyld; éoTdien. lMos.1.28.
\\ (jf. bet. 2.2)

m. h.t. plads, tidsrum: udfylde, vælge den
til Konge, som best kunde opfylde en Stoel,

hvori ellers tvende Mænd rummeligen kun-
de siååe. Suhm.Hist.1.356. de to Stavelser
. . opfylde . . lige lang Tid. Eeib.Pros.IV.
187. opfylde en plads, udfylde en plads;

gøre fyldest i en stilling, de mangle den
sande Gud . . de ville opfylde den tomme
Plads, snart med det ene Afgudsbillede,
snart med det andet, ^awc/t. Ti.5 7. kun i

Dands og saadanne Lege, som fordre le-

gemlig Bevægelse, kunde jeg opfylde min
Plads. Gylb.II.41. \\ om lugt, lyd, lys olgn.

(dyrene) opfyldte Skove og Marker med
deres frydefulde ^kTig.JSneed.VIIL112.
Kattemynte opfylder Luften om Høsten
med singoåeLugt.Wilse.B.V.193. Klokker-
nes og Brandtrommernes ængstelige Larm
opfyldte hele Byen. Gylb.(1849).II.116.

\\

nu især (GJ) om tanlter, følelser olgn.: op-
tage. *nærmer han sig, hvilken Glæde

|

Opfylder atter hendes Bryst. Bagges.Ungd.
11.16. *de var opfyldt af Iver i Sind for

at hjælpe hversindre. Gertz.(Wilst.Il.(1909).
III.V.9). Den voldsomme Vrede, der hav-
de opfyldt ham, var forsvunden og kom
ikke tilb&ge. LeckFischer.K.100. jf: Bogen
opfyldte mig. HCAnd.XII.315. 1.3) (jf. II.

fylde 7) f mætte; tilfredsstille med
mad. Kand du . . opfylde de unge løvers
liv (1871: fylde de unge Løvers Graadig-
heå)?Job.39.1(Chr.VI). De Hungrige ha-
ver han opfyldt (1907: mættet^ med gode
Gaver. Luc.1.53.

2) bevirke, at noget bliver helt, fuldstæn-
digt; fuldkommengøre; fuldende. 2.1)

t bringe i fuldkommen tilstand; fuldkomme.
derfor er denne min glæde opfyldt (1819:
iwlåkommen). Joh.3.29(Chr.VI). \\ m.h.t.
mangel, savn: raade bod paa; erstatte;
udfylde, (jeg) opfylder (1907: udfylder)
det, som fattes i Christi Trængsler, i mit
Kiød. Col.1.24. Med (bruges), naar Talen

falder impersonaliter, og kan beqvemme-
lig opfyldes eller fuldstændiges med det
Ord hesk-diien. Høysg.S.157 . (han) saae (lo-

venes) Mangler, og opfyldte åem.Jacobi.
Skr.52. 2.2) f i forb., der betegner, at et tids-

rum er udløbet, min tiid er ikke endnu
opfyldt (1819: fuldkommet). Joh. 7. 8(Chr.
VI). Saasom ved det 10de Seculi Udgang
bleve opfyldte 1000 Aar efter Christi Fød-

10 sel . . saa begyndte man strax udi efter-
følgende Seculo at give nøye Agt paa alle

slags . . Tegn for . . Anti- Christi Ankomst.
IIolb.Eh.523. |j leve et tidsrum til ende. en
gammel, som ikke skal opfylde sine dage
(1871: ikke naaer sine Dages T&\).E8.65.20
(Chr.VI). Stavnsbaandet var den Forpligt,
som bandt Bondekarlen at blive paa det
Gods, han havde opfyldt en vis Alder paa.
Baden.JurO.II.159. i forb. m. num., der an-

20 giver alderen: fylde, samme Konge havde
endda ikke opfyldt sit 18de A&T.Holb.DH.IL
646. Langebek.VH.37. 2.3) m.h.t.planer, for-
sætter olgn.: udføre; virkeliggøre; fuld-
byrde, om de ædleste Forsætter ikke altid

opfyldes. JSneed.VIII. 539. Hensigten af
min Sendelse er lykkeligen opfyldt. 750.

m.h.t. pligt: iagttage; udføre; efter-
omme; efterleve; især m. bibet. af, at et

krav, en fordring tilfredsstilles: fyldestgøre,
30 hvo som elsker den Anden, haver opfyldt

Loven. Rom.13.8. (han fik) en Gratulation
(d: belønning) . . som den der havde op-
fyldt sit Embede lovligen. Holb.DH.1.665.
Svend viste sig . . ordholden i at opfylde
indgaaede YiYkasir.Molb.DH. 11.259. Jeg
skal opfylde min Pligt; men . . heller ikke
meTe.Hrz.JJ.III.135. *Den ene Generation
opfylder sin Bestemmelse og træder ud.
JVJens.Di.79.

||
(sj.) give vederlag; erstatte.

40 *ellers skal din Ryg opfylde,
|
Hvad du

forbryder med din Mund. ChrBorup.PM.
407.

II
>2M især m. h. t. løfte olgn.: fuld-

byrde; realisere; i videre anv., m. h. t.

forventning, ønske: tilfredsstille; ogs. (især
i perf. part.) m. h. t. spaadom, forudsigelse

:

lade gaa i opfyldelse, de (fordømte) ham,
og opfyldte saaledes Propheternes Ord.
ApG.13.27. der har du Spaadommen op-
fylt.Holb.Eandst.IV.2. ingen Herlighed (er)

50 stor nok til at opfylde vor Attraae. JSneed.
VIL463. Man gjør saa mange Ønsker i

Verden; neppe eet af tusende opfyldes.
PAHeib.Sk.1.132. jeg har allerede længe
gaaet med en Bøn paa Læberne, en Bøn
som kun De kan OYtiylde.Heib.Poet.V.236.
Jeg fik mit Ønske opfyldt. MG. (hun skal)

have tilskyndet kong Chlodevig til at op-
fylde det løfte, han allerede havde aflagt:
at bygge en 'kivke. Letterst.tidskr.1933.357.

60 (sj.) refl.: *nu opfylder sig jo Herrens Ord.
PalM.TreD.254.

II. opfylde, V. se opfolde.
CP opfyldelig:, cif^j- [(ob'fyl'oli] som kan

opfyldes. D&H. især til I. opfylde 2.3: (en)

Opgave, der kun vil være saare lidt mindre
opfyldelig, end at . . opdage de Viises Steen.
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B.alih.Tilsk.1793.93. nu næsten kun i ssg.

uopfyldelig. Opfyldelse, en. (glda. up-
fyllels; vbs. til I. opfylde (ell.iylåe opj; jf.

Opfyldning) især i -jlg. anv.: 1) f til I. op-

fylde l(i): opfyldning. Moth.FéOS. nogle
Brøndes Opiylåelse.Beiser.Lll?. 2) till.op-

fylde 2.8: virkeliggørelse (af plan); ud-
førelse, iagttagelse (af en pligt); fuld-
byrdelse (af løfte ell. spec. (jur.) ko7itrakt).

(han) afslog . . Forligets Opfyldelse. i2ei-

ser.I.91. han vilde kalde enhver Borger
til fri og glad Opfyldelse af Livets Flig-

ter. Mynst.Jonstr.16. Opfyldelse eller Op-
hævelse af Retshsmåler. SaUXXV.489. jf.
Naturalopfyldelse. || i alm.spr.især m.h.t.

ønske, forventning ell.spaadom. Christi Spaa-
doms Opiylåelse.Holh.Kh.86. Kierk.IV.104.
især i fort. gaa i opfyldelse, blive til

virkelighed. Leth.(1800). Den, som finder
en „Fiirkløver", hans eller hendes Ønske
gaaer i Opfyldelse. T/iie/e. iJJ. 55. Schack.

76. Prophetens Ord gaaer i Opfyldelse
(Chr.VI: den prophetes ord kommerj. Jer.

28.9.
II

hertil (især jur.) ssgr., der sigter til

opfyldelsen af et løfte, en kontrakt, fx. Op-
fyldelses-dag, -interesse (o: erstatning for
ikke-opfyldelse af en kontrakt. Lassen.SO.73),
-sted (smst.208), -tid, -værneting (MunchPet.
DB.I1.25). Opfyldning:, en. (nu ikke i

rigsspr. -fylding. Thurah.B.155. JFPrahl.
AC.96. Feilb.; i VSO. opføres Opfyldning
som vbs. og Opfylding som konkr.). flt. -er.

{ænyd. opfylding, opfølding; vbs. til I. op-
fylde (ell. fylåe op); J/". Opfyldelse) t) til

1. opfylde 1. vAph.(1759). Efter Opfyld-
ningen Kl. 12 til 10 Liter Vand steg Tem-
peraturen huTtigtNaturensV.1932.7^\i alm.
spr. næsten kun om jordarbejder, hvorved no-
get opfyldes; ogs. om den hertil anvendte fyld

(jf. Opfyld^. Graver og Digers Opfyld-
ning, i: Tit^.i 747.616. er Bunden Sand- eller

Svamp-agtig, da bør der legges fast Op-
fyldning af Steen eller Leer i Bunden.JP
Prahl.AC.95. usund Luft (i kælderen) fra

de sletledede Opfyldninger, hvoraf Grun-
den hestR&eT.CBernh.NF.XIII.329. Mil
TeknO. LandbO.III.7é6. 2) f til 1. opfylde
2. vAph.(1759).
op-fyre, v. [11] [-|fy-ra] vbs. -ing (Lar-

sen. D&H.). (jf. fyre op w. L fyre 1; især

<^) antænde ilden paa et fyrsted; tænde op.

Larsen. \\ m. obj. Lokomobilerne opfyres
med }isLlm.Cavling.A.L383. -færd, en. [l.i]

{jf. ænyd. glda. opfærd; sj.) d. s. s. -fart i
;

om Kristi himmelfart: JBCardale. Forelæsn.
overLiturgien.III.(overs.l902).60. -fæste,
v. [1] vbs.-nmg (s. d.). (oldn. uppfesta; jf.
fæste op u. IL fæste l.i; især i perf. part.
brugt som adj.) fastgøre paa et højere lig-

gende sted. Det Bytte er endnu tilstede,
som . . Mænius lod opfeste paa Tale-Sto-
len paa Torfvet.Wing.Fl.32.

\\ især m.h.t.
" " '

: fastgøre (v.hj.

af kamme, naale olgn.), saaledes at det ikke

(del af) klædedragt ell. haar: fastgøre (v. hj.

hænger ned; fæste op. Moth.F94. Fligene
paa deres Hatte opfæstes ey, men henge

flade og krummes lidet op a.d. EPont.At-
las.IL218. Den lange Vægterkittel hang .

.

om hende og var forneden opfæstet næ-
sten en halv Alen. Ing.EF.V.43. en bred-
skygget Straahat, som jeg satte paa mit
opfæstede Iisiair.Winth.VIlI.158. Amager-
dragter.84. -fæstning, en. flt. -er. vbs.

til -fæste (ell. fæste op^ f| (foræld.) om op-

fæstede (og fastnæstede) skøder paa ældre ti-

10 ders manaskjoler (uniformskjoler). paa Kjo-
len er høirød Krave, Opslage, Foer, Kanter
og Opfæstninger. MB.1821.3. gule Opfæst-
ninger og Kanter paa Generalernes \}m-
former. smst.1825.133. -fade, v. [9] [-,fø-'a8]

-te ell. t -de (Bar.4.8,ll( Chr.VI). Holb.DH.
11.813); part. -t ell. (nu dial.) -fød (Stub.''

134. Stampe.VI.215. Feilb. flt. -fødde: (de)

i sproget op-fødde (d.v.s. opfødde^ Bslu-

ske.Høysg.AG.6. PNSkovgaard.B.113). vbs.

20 -else (se -fødselj ell. -ning (EPont.Atlas.lII.
391. JPPrahl.AC.86. PEMiXlU234. D&H.),
//".-fødsel, {ænyd. d. s., jf. æda. (præt.) up
føddæ (DGL.lII.29.124); sml. føde op u.

II. føde 1.3 samt II. -fødning) t) (uden for
dial. især højtid.) især m. h. t. børn : give føde

;

sørge for ens forplejning; underholde; i vi-

dere anv.: opfostre; opdrage, (overformynde-
ren skal) have Opsigt med Ungdommen,
hvorledes den opfødis. DL.3—18—2. Jeg

30 blev opfødt i Svøb og med Omsorg. Fisrf.

7.4. Du har, ligesom alle vel opfødte Græ-
ker, lært Landmaaler-Kunsten. jEJiZsc^.PAii

Brev.236. hun foregiver sig at være op-
fød i en overmaade Ukyndighed og Uvi-
denhed, uden at have faaet nogen Under-
viisning ehten i hendes Saligheds Sag eller

andre Ting. Stampe.VL215. PEMull.'233.
Mange Familiefædre (tog ikke) i Betænk-
ning at nægte at opføde deres senere fødte

40 Børn. Tilsk.1934.1.44. Feilb. OrdbS.(sjæll.).

jf. talem. poeter fødes u. II. føde 3.4: dig-
tere fødes, de opfødes ikke (o: de kan ikke

opdrages dertil). ADJørg.JE.74. 2) (nu 1. br.)

m. h. t. dyr: opdrætte. Holb.DH.II.813. En
Bonde bør tillegge og opføde saa mange
Kreature . . som mneligt.JPPrahl.AC.85.
Schand.TF.L242. jf.: disse, fra Holland
stammende (o: indførte), i Limfjorden op-
fødte Østers.BerlTid.''/7l925.Aft.5.sp.5. -fa-

' t) delse, en. se -fødsel. L -fadning:, en.

se -føde. n. -fedning^, en. [-|fø-'9neii,

-ifø5'nert] flt. -er (Wing.Curt.92. Aagaard.
Thye.(1802).lll). {ænyd. opfød(n)ing, glda.

(flt.) opfødinghe, afkom; til -føde (ell. føde
op^; jf. Fød(n)ing; nu næppe br., jf.: „Al-
mindeligt i Jylland." F(SO.) levende væsen,
der opfødes; især som betegnelse for dyr, der

opfødes; opdræt; tillæg; ogs. om det enkelte

dyr. hånd, som kiender sig ved Fæet,
60 (bør) bevise med sine Naboer, at det er

hans Opfødning. DL.6—17—8. Proprieta-
rierne ('/cZa^erover^Øxen-Kiøbmandsskabet,
da (de) ej kan afsætte deres Opfødninger.
Git.1736. (JySaml. 4B. IH. 241). Aagaard.
Thye.(1802).lll.

||
C„mindre brugeligt.**

VSO.) f person, man opføder (og opdrager);
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plejebarn. Moth.F434. billedl: de ni Gud-
inaers Opfødninger og Børn (o: digtere og
historikere). Wing. Curt. 92. -fedsel, en.

(ogs. -fødelse. Forordn.(Kvartudg.)"/41789.

§19. Junge.), (ænyd. opfødsel og opfødelse
(HMogens.), oWn.uppiæzla; nu sj. uden for
diai, jf.: „Lidet brugeligt." F50.) vhs. til

-føde 1. Mot1i.F4S4. Den unge Dronnings
Opfødsel var betroet til Princesse Catha-
rina. Slange.ChrIV.1019. \\ i forh.som i min
opfødelse ell. opfødsel, i min barndom
ell. ungdom. Junge. Feilb.

oprøre, v. ['(nb|fø'ra] -te (tidligere ogs.

skrevet -de. Slange. ChrlV. 1187) ell. f -ede

(Holb.Herod.144. Winth.IV.57). vbs. -else

(s. d.) ell. -ing (s. d.), jf. Opførsel, {ænyd. d. s.,

glda. upføre, bringe i land; jf. føre op u.

IL føre 6.9)

O (jf' op 1-1 og 4.1 ; nu sj. i alm. spr.)

bringe ell. føre op til et højereliggende

sted; ogs.: føre et sted hen. jeg opførte
Israels Børn (1931: førte Israeliterne op^
af Ægyipten.2Sam.7.6. østen-været op-
førde græshopperne (1871: bragte Græs-
hopperne op). 2Mos.l0.13(Chr.Vl). aarlig
opføres mange Heste fra Dannemark (til

Norge). PhysBibl.III.118. Han lod Lasten
opføre fra Skibet paa Loftet. F/SO. dette
Skib er for dyrt og for stort til at opføre
nye Forsyninger (o: til Østgrønland) eller

hjemføre Jagtens Våbytte. DagNyh.^/6l934.
4.sp.3. jf.: *AkI Yndest og Gunst,

[ Du
hastig opførte (SalmHj.542.6: opkomne^
og faldende D\m.st. Kingo.254.

|| ('^aJ, for-
æld.) m.h.t. skyts: opstille. VSO. MilTeknO.

2) (jf' op 1.2) bringe til at hæve sig, rejse

sig. 2.1) (jf. bornh. fora opp, skyde, skubbe
op (OrdbS.); nu næppe br.) bunke, dynge
op. (kornet) sammenskuffes (i loen) og
opføres . . paa begge Sider, at det faaer
saa høy en Kam, som mueligt. JPPrahl.
AC.81. 2.2) m. h. t. bygningsværk (navnlig
større bygning, jordvold olgn.): lade rejse;
opbygge, porte, som vare opførte ('iS/i;

hævede sig^ i høyhed 70 alne. Jud.1.5
(Chr.VI). De . . under Krigens Drivt op-
førte Fæstningsverker skulde nedrives.
Schytte.UR. 1.277. Naar (tømmermanden)
saaledes har afbunden sin Bygning, saa
reiser han den, og opfører tilsidst Spar-
værket til Taget. Hallager.114. man (var)
ved at opføre en svær Skorsteen, der
skulde føres op igiennem Loftet. ilfoZ6.

Dagb.288. Fr. II opførte Kronborg Slot.
Trap.*II.40. (sj.:) (han) var nu ifærd med
at blive gal og opførte et Krigsskib, der
skulde være synkefrit. Eørd.D^CZ. 19.

||

m. h. t. byer ell. lign. samfund. *Byer og
Stæder forgik, andre opførtes paany.jffo/sf.

D.II.26. jf. (spøg.): *Ved paa en Plads,
der før var tom,

| En anden Verden at
opføre.Bagge8.DV.VL405.

||
(emb., nul.br.)

i præs. part. m. pass. bet., i forb. som den
opførende bygning, den bygning, som
er under opførelse, jf DSt.1922.135.

3) (jf. op 1.3; især T og emb.) anbringe paa

plads i en fortegnelse, et regnskab olgn.;
indføre; optegne; i videre anv.: anføre;
nævne; opgive. Patienterne opføres som
døde den ene af den Sygdom den anden
af en anden. ZtcrÅ;.ZIF. 2 70. Hvert Thing
udnævner to lønnede Revisorer. Disse .

.

paasee, at samtlige Statens Indtægter deri
(o: i statsregnskabet) ere blevne opførte.
Grundl.(1849).§53. GadsMag.1933.585.

10 4) (jf. op 3.8 slutn.) fremføre; frem-
komme med. 4.1) (nu sj.) m.h.t. person:
føre ell. lede frem (for nogen); fremstille.
Da blev Daniel opført (1871 : ført ind; for
kongen. Dan.5.13(Chr.VI). opføre Vidner.
D&H.

II (jfbet.4:.z; ^, foræld.) lede som
anfører; anføre. Opføre Vagten ("tjm; føre
vagten op).vAph.(1772).III. Leth.(1800).
Opføre en Skildvagt . . føre ham hen paa
det Sted, hvor han skal staae paa Post.

20 MilTeknO. SaUIX.517. 4.2) fremføre offent-
lig (for et publikum); lade se ell. høre;
nu især m. h. t. større arbejde (skuespil, mu-
sikværk): (lade) spille. vAph.(1759). Det
Byerygte, at Fiskerne til min Fordeel
skulle opføres i Morgen Aften. Ew.(1914).
IV.373. Musiken var . . den samme . .

som blev opført paa Christiansborg ved
. . Fredrik den Femtes Liigbegængelse.
smst.V.233. Undertiden opførte han og

30 Gabriele tostemmige Sange, hvortil de
aecompagnerede dem paa to Guitarer.
Gylb.V.202. Skuespillet opføres med sam-
me Rollebesætning som paa Aarhus Teater.
BerlTid.^yiil933.M.6.sp.l.

|| (jf bet. 4.3; nu
sj.) m.h.t. dans: udføre. Winth.IV.57. Kvin-
derne opfører en langsom Dans, med vug-
fende harmoniske Bevægelser. Drachm.
W.55.

II t m. h. t. skrift: forelægge; frem-
komme med. R. opførdte og forsvarte pub-

40 lice for nogen Tid en smuk Dissertation
over den vanskelige Sted Rom. VIII. 19.

LTid.1738.200. 4.3) (til bet. 4.1 og egl: an-
føre de dansende; især dans.) om første par
ell. herre: begynde paa en dans; aabne
ballet; føre op. Opføre til Da.nås.vAph.
(1772).III. til at opføre en Cotillon kunde
umuligt findes nogen Bedre, saa uudtøm-
melige vare hans Ideer til nye Toure.
Chievitz.FG.139. || nu navnlig i forb. som

50 opførende herre ell. kavaler. Musik-
ken spiller op, Grossererens ældste, op-
førende Søn klapper i Hænderne, Dansen
hegynder.Tops.1.354. Den opførende Herre
raabte, førte an i Løb i Turene. Bang.HS.^
374. PaulPet.Dans.7.

5) (til bet. 4.2; dagl.) m. h. t. plan, fo-
retagende: sætte i gang; iværksætte;
„agere", vi ser da det samme opført
her som samtidig i Skåne, at folket øn-

60 skede bispedømmet skulde blive i en be-
stemt „indfødt" slægt. ADJørg. 1. 19. jf.:
Efter den Storm, som blev opført inat,

havde jeg . . tænkt paa at opsætte (be-

søget), indtil Veiret var stillet sif.fSHee-
gaard].Dobbeltgængeren.(1871).64. || især i

forb. lade sig opføre, lade sig gøre, ud-
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føre; oftest i forb. m. kunne, som et for-

sigtigt udtr. for, at noget er muligt. Gade-
ordh} Det var rigtig pænt af ham, at han
vilde over til dem igen (o: som præst). Og
det kunde vel ogsaa nok lade sig opføre.

GjelGL.82. KLars.GHF.LUO. det lader

sig ikke opføre
\

6) (jf. op 9^ t ^^^'9^ for nogets vækst og

udvikling; faa til at vokse, udvikle sig.

Den Videnskab ret og vel at beskiære
og oi^iøre Træer. HaveD.(1762).120. || (jf.

het. 4.1 slutn. samt anføre 1.2 og Opføring 2)

i forb. m. til: holde til. Naar har forneme
Folk mere opført deres Børn til boglige
Kunster, end nu. Langebek.VT.57.

7) (til bet. 4 og egl. : fremkomme, vise sig)

refl.: optræde med en vis holdning, i en

vis klædedragt; oftest i videre anv.: handle,
forholde sig, optræde paa en vis (som
regel nærmere angiven) maade i moralsk
ell. selskabelig henseende. Commodus
. . opførede sig en kort Tiid derefter for-

nuftig. Holb.Herod.144. man bør opføre sig

saaledes, at man kan behage det smukke
Kiøn.JSneed.VIII.9. *Saa smuk Opdra-
gelse du end for Resten har,

|
Du har i

denne Sag opført dig som en Nar.TTess.

31. opføre sig taalmodig i Lidelser. FiSO.

11.133. du har opført dig som du burde.
Ing.KE.I.163. opføre sig som en Greve.
VSO. Naar du, som er en Jøde, lever paa
hedensk og ikke paa jødisk Vis, hvor kan
du da tvinge Hedningerne til at opføre
sig som Jøder (1819: leve paa jødisk Viisj?
GaZ.5.Jf4('i 907;. 7/. .selvfølgelig opfører Ka-
pellet sig (o: fremtræder kapellet) ogsaa i

det Ydre som et Bygningsværk, der har
sit eget særlige Formaal indenfor Hel-
heden. VLorenz.RD. 52.

II
abs.: udvise en

god opførsel, han har ikke begreb om at

opføre sig • han forstaar at opføre sig •

II t i forb. m. med: optræde med; være
iført; ogs.: være i besiddelse af. Jeg op-
fører mig ikke med slige Kostbarheder.
VSO. Jeg opfører mig ikke med Trumfer
i dette Spil. sms<.

Opførelse, en. vbs. til opføre (jf. Op-
tørsel); fx. til opføre 1: Manuskriptets Op-
førelse til Lonåon.Grundtv.E.114. til opføre
4.3: Dandsens Opførelse (nu: Opføring^.
VSO. især i flg. anv.: 1) til opføre 2.2: det

at opføre et bygningsværk; navnlig om bygge-
arbejde, hvorved et hus (en større bygning)
rejses. vAph.(1759). Byens Sognekirke .

.

er nu nedbrudt og en ny under Opførelse.
Both.D.L106. DanmHVC.520. 2)(isærteat.)
til opføre 4.2: det at fremstille noget offent-
lig; navnlig: det at spille et teaterstykke ell.

udføre et musikværk; ogs. om den enkelte fore-
stilling ell. udførelse. Syngespillets Opfø-
relse. iTi^.i 757.85. deres Værker tage sig
. . langt bedre ud ved Læsningen end ved
Opførelsen. Heib.Intel.III.149. den første
Opførelse af Symfonien. CarlNiels.LM.42.

II
første opførelse, spec. (teat.) om pre-

miere. S&B. 0^.9. Førsteopførelse. EGad.

(Teater-Bogen.(1901).124). NatTid.^Vtl921.
Aft.6.sp.5. Det kgl. Teater havde udsolgt
til den anden Opførelse af (skuespillet).

BerlTid.^^/nl933.M.6.sp.l. \\
(sj.) i anden

anv. (jeg ønskede) Underviisning om, hvor-
ledes Man skal forbinde de Korte Sæt-
ninger, vort Sprog ikke taaler, uden at

skade Begivenhedernes levende Opførelse,
om jeg saa maae sige. Grundtv.LSk.38. 3)

10 t til opføre 7: opførsel (2). Keyserens (ærg-
relse) over deris forige Opførelse ved hans
Ordres . . Tilsidesættelse. Tychon.AB.154.
Biehl.Interiører fra Chr.VITsHof.(udg.l 91 9).

121. Opførelses-ret, en. (især teat.) til

Opførelse 2: ret til at opføre (spille) et

teaterstykke ell. musikværk. Larsen. Opfø-
ring, en. vbs. til opføre; især i flg. anv.:

1) (dans.) til opføre 4.3. smuk Dans og
god Opiørmg.PaulPet.Dans.4. VortHj.lVl.

20 78. 2) t til opføre 6: vejledning; om indre

drift: Her er en god Begiæring, men en
ond Opføring til at naae sin Begiæring.
Hersl.Præd.232. O opførlig, adj. [cob-

'fø-'rli] som kan opføres; især til opføre 4.2:

Bøgh.DD.1870.190. JFJacobs.Det komiske
Drama.(1903).31. (teaterstykket blev) ikke
blot . . opførligt, men . . et ærefuldt . .

Aktiv for den Autor, hvis Navn stod paa
Plakaten. EChristians.NT.417. Opførsel,

30 en. flt. (sj.) -førs(e)ler (se ndf.). {ænyd. d. s.

i bet. „opbæring, opbringning" ; vbs. til op-
føre; jf. Opførelse, Opføring) 1) f til op-
føre 4.1. der var ingen anden Forskiæl
imellem (den svenske gesandts) og andre
kronede Hoveders Gesandters Opførsel og
Antagelse, uden at da hånd aflagde sit

Værf og Ærinde, stood Kongen med sin

Hat paa, men Gesandten stood aaben Ho-
vedet. Slange.ChrlV.82. 2) til opføre 7: det

40 at opføre sig paa en vis (nærmere angiven)
maade; dels om handlemaade, adfærd, for-

hold i al olm., dels (og nu næsten kun) om
optræden i selskabelig henseende, forhold over

for ens omgivelser. Jeg seer af disse for-

liebte Folkes Opførsel, at de vil gaae langt
fornøyeligere til Brudeseng end jeg og
Colomhine. Holb.Usynl.1.3. Mit Sind, min
Opførsel og Levemaade synes at behage
hsim.sa.Vgs.(1731).Ll. en honnete Op-

mtørsel.Ruge.FT.334. de Breve, som al-

lene ere bestemte til at give Dem et Be-
greb om min Tænkemaade, mine Luuner,
min Opførsel og min Skjæbne. Ew.(1914).
IV.234. Hvad er det for en Opførsel (o:

underlig, slet opførsel)? Leth. (1800). naar
jeg er ude paa Livets Keglebane, saa
er min Opførsel ikke den alleranstæn-
digste. Chievitz.FG.96.

||
(især skol.) om en

elevs forhold, optræden under undervisningen.

60 For min „Opførsel" var det en staaende
Characteer, at jeg hver Maaned fik hos
alle Lærerne „Udmærket Godt"". HCAnd.
XI.77. Schand.O.L90. Drengen fik tg. i

Opførsel. Z)<feif. jf. Opførselskarakter.
Kaper.^

||
(nu næppe br.) i flt. Mange have

anseet denne og andre slige Opførsler som
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Skuespill hos denne Dronning. Holb.Helt-

ind.I.81. Regenternes selsomme Opførse-

ler. 8a.Herod.l34.
||
(nu I br.) m. prægnant

bet: god, rigtig, beleven optræden; egs.: leve-

maade. (især i nægtende forb.). Hun har
ingen Opførsel. Leth.(1800). Et Menneske
uden Opførsel. FiSO. Du var'nte engang
med til min Kones Begravelse . . det var
ingen Opførsel, naar man har kendt hver-
andre i fyrretyve AsiT.Wied.E0.20. HHel-
weg.HCAndersen.(1927).17L
ops:aa, V. ['(i)b|gå-'] præt. -gik; part.

-gaaet ell. (nu næppe br.) -gaaen (vAph.
(1772).III) ell. (som fk, især poet.) -gangen
(SMos. 33. 2 (1931 afvig.). Grundtv. SS. 111.
175. FrEamm.(SalmHj.638.3)). vbs. -gaa-

ning Cif' Esp.248; ^ i bet. 7: Opgaaening
..i Spillet. 750. VictorHansen.Sømandskab.^
11. (1884). 181), jf. I. Op-gaaende, -gang.

(ænyd. opgaa, -gange, sml. æda.præs. up gar
(DGrL.I.171);jf. gaa op (u. gaa 31j samt. ty.

aufgehen)
1) m. h. t. levende væsners bevægelse

fra et sted til et andet. 1.l) (jf. op l.i; G3, nu
kun i part. ell. som vbs.) gaa, vandre, stige op-

(ad). (Moses) var opgangen (1931 : steget
op) paa Bjerget at modtage Steentavlerne.
5Mos.9.9. ved samme Kircke er en Stige
(paa hvilken) Christus skal være nedgangen
. . der for maa ingen der paa uden paa
Knæene opgaa.. Pflug.DP. 191. Idelig Op-
gaaen afTrapper er besværlig. 7/S0.||(reH^.j

opfare, -stige til himmelen. *Opgangen vil

nedstige,
|
Guds Søn, som i det høje bor,

|

Vil gjæste Jorderige. Grundtv.SS.J11.175.

II
om fisk: fra havet vandre op ad flod, aa

osv. Laxens Forplantning og den derved
betingede Opgaaen i Floderne. Krøyer.II.
573. 1.2) (jf. op 4.1 ; nu næppe br.) drage,

rejse hen til et (højere ell. nordligere liggende)

sted. Disse mænd .. ere opgangne (1871:
dragne op) af Ægypten. 4Mos. 32. ll(Chr.
VI). ApG.18.22(Chr.VI). 1.3) (jf. op 2.8;

gaa oprejst; gaa omkring (mods. ligge ned,
ligge i sengen olgn.); vist kun (1. br.) i

part. opgaaende brugt som adj. i forb.

som: de opgaaende (alm.: oppegaaendej
patienter

i II
nol de sig opgaaende, (sj.)

holde sig oprejst, oppe; billedl.: opretholde

livet; klare sig; holde den gaaende. Det var
en forfaren Spillemand, der holdt sig op-
gaaende ved at spille rundt paa Ballerne.
HuldaLiitk.L.1.95.

2) m.h.t. bevægelse af anden art. 2.1)

(jf. op 1.1 ; især ^) i al alm., om ting: be-

væge sig opad, i vejret; stige op. der opgik
en Damp (1931 : en Taage vældede opj af

Jorden og vandede al Jordens Overflade.
lMos.2.6. *Af Skioldungens Flyhavn Van-
det opgaaer (o: pumpes op) \

Ved trællen-

de Søemænds Arme.HCSneedorff.Efterladte
Digte.(1829).163. || især i part. opgaaende
som adj. De af Mosen opgaaende Dunster
bragdé migFeber. YSO. en opgaaende Luft-
\ia\\on.D&H. spec.^om den delaf en raa, der
vender opad, naar den tages op. opgaaende

Nok. Scheller.MarO. opgaaende kvart, se I.

Kvart 2.2. 2.2) (if. op S.a; især tD) om sky
ell. (især) himmellegeme olgn.: komme frem,
op over horisonten; stige op over horisonten,
højere op paa himlen, naar I see Skyen
opgaae (1907: komme opj i Vester, sige
I strax: der kommer Regn.Luc.12.54. (gud)
lader sin Soel opgaae over Onde og Gode.
Matth.5.45. *I Natten stod jeg ene, naar

loMaanen opgi\s..Ing.ESE.Y1.203. *I Øst
vil klar opgaae | En nyfødt Morgenlue.
Winth.HF.233. billedl. : for Eder, som frygte
mit (o: guds) Navn, skal Retfærdigheds Sol
opgaae med Lægedom under sine Vinger.
Mal.4.2. 'Englesangen

I Og . . Harpeklan-

fen I
Skal hilse Livets Sol, som er opgangeni

WHamm.(SalmHj.638.3).
|| nu især i part.

opgaaende brugt som adj. den opgaaende
Maane. Gylb.KV.47. især i forb. op gaa

-

20 ende sol: Over Havet er den opgaaende
Sol. LTid.1754.269. Alle see hellere paa
den opgaaende end paa den nedgaaende
Sol. Kierk.IV.157. jf.: 1920 (rejstes) Byens
Genforeningssten, hvori er udhugget en
opgaaende Sol og Ordet „Sønderjylland".
AarbLollF.1934.55. billedl., især om person,
der er ved at udvikle sig til noget stort: (han)
søgtes allerede . . af Saadanne, der gierne
hylde den opgaaende Sol. Mynst.Levnet.78.

30 Svante Sture, den opgaaende SoL Allen.l.

185. 2.3) (jf. op 6.1; nu næppe br.) om noget
(sammenjlukket, ell. sammenføjet: aabne sig,

adskilles (pludseligt ell. af sig selv); gaa op
(se gaa sp. 538^^^-). Da Døren opgik, bort-
løb Tyven. F-SO.

|i (jf.gaa sp.538^'«-) om
is, islagt vand: bryde op. hvor jeg kom
fremad lige fra Worms til Hamborg vare
Floderne nyligen opgaaede, lisen i fuld
Gang.Bugge.Reise.(1800).607. || billedl. Det

40 Eneste, hvorfor . . hans Sands var fulde-
ligen opgaaet: Kierligheå.Mynst.(Sibb.I.n).
2.4) (jf. op 9.1; nu sj.) vokse opad; vokse,

spire frem; ofte i billedl. udtr. der skal op-
gaae (1931: skyder; et Skud af Isai' Stub,
og en Kvist af hans Rødder skal bære
Frugt. Es.11.1. Inden saadant et nyt Skud
faaer meere end eet opgaaende Blad, sæt-
ter den ved Bladstilken 2 a 3 først grønne
Knoppe.AFJust.Fiilearter.(l 798).43. Mynst.

50 Præd.L427. jf. : da opgik (1871 : brød fremj
spedalskheden i hans pande. 2Krøn.26.19
(Chr.yi). 2.5) (jf. op 9.2; qp uegL: stige til

et højere trin i en skala, udvikling olgn.; vist

kun i part. opgaaende brugt som adj. (jf.
II. opadgaaende), fx. om pris, som stiger,

er i stigning (jf. gaa sp. 538^*), om tider,

i hvilke der er alm. økonomisk bedring olgn.

Priserne ere opgaaende. D&H. opgaaende
Tider. smst.

3) strække sig opad, i højden olgn.

3.1) (jf. op l.s; fagl.) strække sig, gaa, naa
op (til en vis højde); især i part. opgaa-
ende brugt som adj., i forb. som opgaaende
mægler, se Mægler 3.i. 3.2) (jf. op 4.2) ^
om kyst, (land)grund: hæve sig; stige; skraane
opad. en engelsk Brig (lod) sig atter see

60

XV. Rentrykt ^^U 19.34 51
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Ted Kjøgebugt tæt ind, hvor Grunden op-

gaaer mellem Amager og Sjælland.ACHaw-
sen.Kbh.'sLeirkrand8.(1807).102. nu kun i

part. opgaaende brugt som aåj.: Land-

f
runden (er) jævnt opgaaende. JJen danske

<ods.(1850).216. Kysten er stejlt opgaa-
ende. Scheller.MarO.

4) (jf. gaa sp.538^^^-; højtid., nu sj.) overf.

anv. af bet. 2.2. 4.1) blive synlig, aaben-
b ar; vise sig; fremtræde; dukke op. Her-
rens Herlighed er opgangen (1931: oprun-
det) over dig.Es.60.1. Riget var over dend
nye opgaaende Lære saaledes adsplidt,

at Keiseren ej med Magt kunde undsette
Walther von Cronburg i Frenssen. LTid.
1727.725. et lys er opgaaet, se I. Lys 4.i.

4.2) om dag, ny tidolgn.: oprinde; bryde
frem. dend bestemte Dag oipgila. Slange.

ChrIV.263. fra dette Øieblik af opgik et

ganske nyt Liv for mig, en Lyksaligheds-
tilstand, hvorom jeg aldrig tidligere havde
drømt. Hauch. VII.506. ikke en Tanke om
de kommende onde, mørke Tider, der
skulde opgaae, vaktes hos mig.HCAnd.
XII.87. 4.3) dukke op, træde frem i ens be-

vidsthed; især: (pludselig) blive klar, for-
staaelig. hvad der opgaaer for dig i

din inderste Bevidsthed, derover skal du
tænke. Mynst.Betr.L149. det samme Bil-

lede opgik for Enhver især: Billedet af

deres første Elskede. Gylb.X.114. Jeg gik
ind i Klubben . . der opgik det for mig,
at jeg havde faaet Geni til at snakke med.
Oversk.II.62. der opgaar et lys for mig,
se I. Lys 4.2.

5) (jf. op 8.2^ i forb. m. præp. i: blive om-
dannet til, optaget i, gaa over til at
blive en del af noget olgn. 5.1) (nu næppe
br.) i forb. som opgaa i røg, tilintetgøres

af ild; gaa op i røg. fortvivlet saae (fyr-
sten) Byerne opgaae i Røg og Flammer.
Bagges.L.II.295. han saae sit eget . . Værk
(o: et slot) opgaae i FlsLmmer.Ing.VS.il.
64. *mange Stæder i Røg opgik. Schaldem.
SkB.80. 6.2) CP smelte sammen med, blive

del af, blive optaget i noget; gaa op i (se

gaa 31.4 beg.), derved kunde tilveiebrin-

ges . . en virkelig Opgaaen til Eenhed af

Norske, Danske og Svenske i et stort nor-
disk Fremtidsfolk. FalM.IL.II.563. (frem-
medordene) har dog sikkert allerede paa
Holbergs Tid været saa opgaaede i vort
Sprog, at de som nu fordanskedes i Udtalen.
FJernd.(Til8k.l908.196). Forbindelsen igh
+ i, i, hvor det af gh udviklede j opgaar i

det følgende vokaliske ellerkonsonantiske i.

Brøndum'Nielsen.GO.IL345. jf.: denne Fø-
lelse af at opgaa i Alskabningens moder-
lige F2ivn.Pont.LP.VIL59. 5.3) CP helt give
sig hen til, optages af en virksomhed, følelse

olgn.; gaa op i (se gaa sp.538*^-). ved en
sorgløs Opgaaen i Nydelsen af Varmen
opirrede (katten) den dybt bedrøvede El-
skerinde. Schand.F.284. (han var) helt op-
gaaet i den ham saa fremmede og for-

underlige Følelse af Hvile og indre Fred.

Pont.LP.VIII.tl. 5.4) (regn., nu næppe
br.) om divisor: gaa op i (se gaa sp.539'^).
De Tal . . i hvilke intet mindre Tal op-
gaaer, uden 1. kaldes numeri primi. LTid.
1744.434.

6) (jf- op 7.8 og gaa sp.538'^S-) f for-
bruges; opbruges; slippe op. det Fæt-
tallie, som der (o: i kastellet) var inde .

.

opgik. Slange.ChrIV.283. vAph.(1764).
10 7) {efter holl. opgaan) ^ egl. (jf. bet. 2.i)

:

lade et tov, hvori man holder, gaa noget op
i vejret, hvorved det deri ophejste sænkes,

-fires noget; fire paa et tov olgn. ell. (trans.)

fire ned, løsne, løsgøre noget, der er

fastgjort olgn.; refl.: løsne sig; gaa løs

(TeknMarO.). SøLex.(1808). MilTeknO.
ta' og opgaa lidt paa Vævlinen, han er
surret med . . den gnaver over Hoften.
BerLiisb.S.62. skal Ankeret falde, knibes

20 til om Spillet, Kæderne aftages. Stopperne
opgaas og Ankeret er klar til at falde.

Bardenfl.Søm.1.117. i forb. opgaa i ell. (nu
næppe br.) ved (SøLex. (1808)) spillet
{holl. aan het spil opgaan) fire ved spillet

paa et stivhalet tov. VSO. Scheller.MarO.
||

m.h.t. skrue: løsne, opgaa en Skrue ét

Gey'md. Scheller.MarO.
||

(teat.) m.h.t. bag-
tæppe, soffit, herse osv.: sænke, fire ned (til

der bliver sagt stop), (nu næsten kun i imp.).
30 Opgaa den tredie Herse . .1 — det var for

meget. Op igen I sa.a.-åsin.Elle?iBovsing.De7i

rigeFugl —.(1931).124.
I. Op-gaaende« et. [-igå-'ana] 1) (jf.

I. Opadgaaende; mods. I. Nedgaaendej vbs.

til opgaa 1.1, 2.1 (og gaa opj; i forb. være
for ell. idpgaaende, være undervejs opad
(trappe, flod osv.). S&B. D&H. 2) ^ til

opgaa 7, i forb. som tage et tag for op-
gaaende, ved stivhaling af et tov tage et

40 tag, der skal modvirke, at tovet slækker, naar
det gøres fast. D&H. IL -^aaende, part.

adj. se u. opgaa 1.3, 2.1-2, 2.5, 3.

Ops:ang, en. ["cobigaix'] flt. -e. {glda.

oj)-, upgang, solopgang, forhøjning (hvortil

trin fører op) (Mand.121. Postil.93), oldn.

uppgangr, jf oldn. uppganga)
1) som vbs. til opgaa (og gaa op): det

at opgaa, gaa op; spec. i flg. anv.: l.l) til

opgaa 1 og 2.i || lU (nu 1. br.) opstigning
50 (ad bakke, bjerg olgn.). denne Nedstigen

var ti Gange besvsérligere end Opgangen.
Bagges.L.1.319. Forsamlingen (blev) tem-
melig adsplittet i Opgangen til Gaarden.
Blich.(1920).XVIII.203. Nedfarten af Keg-
len (d : Ætna) havde været ligesaa let, som
Opgangen var hesv2eT\ig.Holst.III.129.

\\

(fisk.) fisks vandring fra havet op ad aa,

fiod. (hanlaksen og hunlaksen svømmer) Side
om Side efterfulgt af en Mængde yngre.

60 Opgangen i Aaen er i fuld Gang. Fleuron.

VS.89.
II

(gym.) om handlingen at rejse sig

op (fx. fra knælende stilling). Gymn.I.137.
1.2) til opgaa 2.2, især om solens og andre
himmellegemers opstigning over horisonten;

ogs. om tidspunktet, da solen osv. staar op.

Solen . . er i sin Opgang en vidunderlig
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Ting, den Høiestes Værk. Sir.43.2. (en ko-

mets) Løb, op- og Under-Gang. XTtdJ 759.

588. Ovidius . . nævner de vigtigste Stjer-

ners Opgange og Nedgange. Beib.Pros.IX.

91. TroelsL!vJII.2?(8e u.NeågSing 1.2). 1.3)

(nu næppe hr.) til opgaa 2.3: (isens) opbrud.

Fiskeriet i Liimfjorden har ikke eengang
efter Isens Opgang viist sin Frugt paa
ToTvet.ViborgSamler.^^hl826.4.sp.l. 1.4) til

opgaa 2.5
II

CO stigning i grad, størrelse, pris,

værdi olgn., udvikling i retning af økonomisk
bedre tilstande olgn. en Opgang i Tiden.
D&R. Børsen var i Gaar meget delt med
spredte Opgange og Nedgange (o: i kurser-

ne). Pol.^^UWlS.é. Opgang i Prisen. Ludv.
\\

(isærj") stigning fra lav til højere tone. Lar-
sen, den stærkeste stavelse får nedgang
eller dyb tone, en derpå følgende svagere
stavelse opgang eller høj tone.Jesp.TS.228.
EAbrah.T.22(se u. Nedgang I.b). 1.5) CP til

opgaa 4 ell. billedl. anv. af bet. 1.2 (jf. ogs.

bet. l.i), om frembrud af noget nyt ell. stig-

ning, tiltagen i magt, kraft, dygtighed, vel-

stand olgn. JSneed.VIII.17. *É\ noget Ri-
gere jeg nævne veed,

|
End Livet selv i

'pgang (o: om ungdomstiden), naar det
maler |

Sig for vort Blik i Lys af Idealer.

FalM.IV.91. Pavevældens Opgang.FriVieZs.
KH.II.189. Clemens Petersen, hvis kort-

varige Berømmelse allerede var i sin Op-
gang. Schand.0.1.143. Forskellen paa at

være i Opgangen eller have ved den sidste

Ende af Tingene. AndNx.DM.7. jf. opgaa
4.3: nu var han i sin Erkjendelses Op-
gang. HCAnd.XII.140. 1.6) t til opgaa 6:

forbrug. _vAph.(1759). Levnetsmidlernes
Opgang. 7-S0.(„Lidet brugeligt«)

2) konkr. 2.1) (til bet.
' hvorl.i) sted,

man gaar (kan gaa) opad, op i noget;
fx. om sted (sti, vej), hvor man kan bestige

en højde, ell. (nu især) om trappe, der fører

op til noget; spec. om hovedtrappe, hvor-

fra der er adgang til lejlighederne i et hus;
ogs. om alle de lejligheder, der har saadan
trappe fælles, ell. disses beboere. David gik
op ad Opgangen til (1931: gik grædende
op adj Olie-Bjerget. ^iSam.i5.50. Opgan-
gen til Prædike-Stolen. Thurah.B.60. Ved
Christianshavns Boms Vagt, skal . . an-
lægges et bestemt Slæbested eller Op-
gang, hvor alle . . Skibe, maae hensende
deres Joller. MR.1810.603. Opgangen til

det Kammer, hvori jeg nu boede, var rig-

tignok meget \ia.nseelig.Hauch.VII.428.
Trappen er lige saa smal . . men Op-
gangen er moderniseret, frisket op i lyse
Farver. NicEolm.GA.124. hun førte fire In-

jurieprocesser mod Familierne i Husets an-
den OpgSing.ORung.Englen medÆselsørerne.
(1924).89. En velholdt Opgang 2 og 8
Værelsers Lejligheder er straks tilsalg.

BerlTid.yBl925.M.15.sp.3. 2.2) (til bet. I.2;

i forb. solens opgang ell. f i best. f. op-
gangen (vAph.(1759)), (især bibl., jf.:
„især hos Landboen og i Digtersproget.

"

YSO.) sted, himmelegn, hvor solen staar op.

ell. de der beliggende lande; øst; østen; ori-
enten, de konger, som komme fra solens
opgang (1819: fra Østen; 1907: fra Solens
Opgang). Aab.l6.12(Chr.VI). P8.50.1(se u.

Nedgang 2.2). du skal begrave mit Lig .

.

Du skal da vende mit Hoved mod Solens
Opgang og mine Fødder imod \est. Hauch.
V.92. 2.3) (til bet. I.2; nu næppe br.) om
opstigende, opgaaende himmellegeme; billedl.:

Opgangen af det høye (1819: Lyset fra det
Høiej liaver besøgt os. Luc.l.78(Chr. VI).

2.4) (jf. opgaa 3.2^ J opadskraanende grund
fra den dybe havbund til landgrunden ind
imod et farvand. D&H. || spec. i forb. op-
gangen af (Born.MineHændelser.(1834).
32. JJPaludan.Er.88. HBDhlp.II.14) ell

til (StBille.Gal.III.501) Kanalen, det

sted, hvor man sydfra sejler ind i Kanalen;
indgangen til Kanalen sydfra. 2.5) (jf. bet.

20 2.1; skibsbygn., nu næppe br.) det antal
range af skibets udenbords klædning, der ved
bygningen kan opsættes fra samme arbejds-
stilling. Funch.MarO.II.lOl.
Opgangs-, i ssgr. ['(Dbgai^s-] især i f,g.

anv.: 1) (fisk.) til Opgang l.i slutn., i be-

tegnelser for fisk, der fra havet søger op i

floder, aaer, fx. Op gangs- aal (Neckel-

mann.Banders.I.(1833).43), -fisk (Krøyer.
11.568. BMøll.DyL.lII.153), -hvidør-

30 red (Krøyer.11.600). 2) (astr. ell. ^) til

Opgang 1.2, fx. Opgangs-klokkeslæt
(Scheller. MarO.) , -sted (Kofoed -Hansen.
LD.8), -tid (vAph.(1759)). 3) (især^l) til

Opgang 1.4 beg., fx. Opgangs-periode
(PoI.Vb1906.3), -spekulant (FyensV.^lb
1921.3.sp.3), -tid (PoUU1906.3. Riget.Vs
1912.1.sp.4). 4) (1. br.) til Opgang 2.i,

/ir. Opgangs-dør (CMøll.PF.331), -trin
(lKg.7.6(Chr.VIogl931 afvig.)).

Opgave, en. ['(ob|ga*v9] flt. -r. (dannet
omkr. midten af 18. aarh. efter ty. aufgabe)

1) (jf. 1. opgive 4.1) om (angivelse, fore-
læggelse af) et med visse vanskeligheder {ud-
førelsen, realisationen forbundet arbejde,
som andre paalæager en (ell. man paa-
lægger sig selv) at (søge at) løse, gennem-
føre; spec. om arbejde (sag, problem), som
man giver en til løsning (behandling,

udførelse) for at prøve hans evner og kwid-
50 skaber, fx. ved undervisning, eksaminer, kon-

kurrencer (jf fx. Eksamens-, Hjemme-,
Kunstopgavej ell. som hovedbrud, under-
holdning (jf. fx. Kryds-og-tværs-, Kryds-
ordsopgave^' i videre anv., om hverv ell.

pligt, der har et særligt (for)maal, ell. om
det maal, man har sat sig ved udførel-
sen af et arbejde; tidligere ogs. om noget
indviklet, mærkeligt, som man ikke forstaar
(VSO.). vAph.(1772).III. Candidaten holdt

60 en net og grundig Tale over en vis phy-
sisk Opgave. Bagges.NK.40. Af alle skrift-

lige Opgaver kan jeg ikke tænke mig
nogen vanskeligere end at skrive som
Creditor til enBame. Heib.Poet.X.117. Kun
en eneste Gang har jeg (o: en kunstner)

formaaet at udføre et Arbeide efter Op-

40

61'
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gave. GylhJX.46. Han forsøgte at opstille

mathematiske Opgaver for sig selv, for at

komme til at tænke paa noget Nevtralt.

Schand.UM.106. Adelens egentlige Opgave
var at yde store Forbilleder. S&B. han er

ikke sin Opgave Yoksen. Ludv. Jeg har
regnet alle deres (o: skolekammeraternes)

Opgaver. Jeg har forsynet dem med Glo-

ser. Thuborg.Brødre.(1923).178. jf. Livsop-

gave : mit Livs Opgave. S&B. || ofte i forb.

som løse ell. (nu næppe br.) opløse en
opgave, (hun) opløste med saa megen
Skiønsomhed de vanskeligste Opgaver, at

alle hendes Domme bleve holdte for lige-

saa mange Orakler. Bagges.NK.29. paa
hvad Maade det skeer (henhører) til de
uopløste Opgaver. BaZZa^er. S. en velop-
løst arithmetisk Opgave.J0rsfJIJ.77. en-

hver blot udvortes og eensidig Stræben,
under hvilken den egentlige aandelige
Opgave, som ethvert Menneske har at

løse, forglemmes. Hawc^.SX./. naar han
trængte til at udhvile sig aandelig, saa

sad han og løste mathematiske Opgaver.
JakKnu.G.165. faa, have til opgave,
stille en (ell. sig) en opgave, stille

(Ludv.) ell. (især) sætte sig noget til

ell. som opgave, gøre noget til sin
opgave (S&B.) olgn. Nærværende Skrift

har sat sig som Opgave at afhandle Be-
grebet „Angest" psychologisk. Xierfe.IF.

286. at stille sig store Opgaver, fordi .

.

kun disse udvikler Kræfterne. Brandes.II.
191. I samme . . Foraar fik jeg til Opgave
at flette et nyt Risgærde om den gamle
Bedstemors Have. AarbSorø.1925.13. \\ her-

til fx. (især skol.) Opgave-bog (jf. -samling;
YortH.j.12.108), -knuser (se Knuser 1 slutn.),

-kommission (kommission, der giver eksamens-
opgaver. Erak.1924.L197. Bek.Nr.397^^17
1933.§4), -samling (jf. -bog; bog m. en sam-
ling opgaver til undervisningsbrug. EEhren-
cron-MUller.DaBogfortegnelsel901-08.(1 911).
221).

2) (jf. I. opgive 4.2; nu kun X) opgi-
velse (3.2); opgivende. Rimeligheden af

den ovenstaaende Beregning vil falde ty-

deligere i Øjnene ved at sammenligne
den med Thaarups Opgave. FAHeib.(For
Sandhed.I1.17). Efter Blankenburgs Op-
gave ere (Horats^) Oder oversatte 16 gange
paa itB\iensk.Rahb.Til8k.l795.685. ifølge
Opgave.SÆ-B. Her var købt for dyrt og paa
falsk Opgave om Kunder 1 ORung.P.104.
Opgave over Lejeindtægten . . faas paa
Vnåertegnedes Kontor.NatTid.^*/nl911.M.
2.Till.l.sp.3. Opgave af Pris. Ludv.
<>P-ScJ*©? ^' [ll-i] [-iflai'la] d- br. i alm.

spr.) egl.: kønsligt ophidse; gejle op; især
overf.i opflamme; ophidse; opagitere. Krigs-
skriget løfter sig, fra Cimbrernes oprørte
Hav, Hylet hvormed de slaar Sjælen, in-
den de kommer, og opgejler sig selv, et
umaadeligt HærbrøL JKJews.CT.^Pi. I tysk
Politik repræsenterer Ludendorff . . den
opgejlede Chsiuyimsme.Pol.^/iil924.11.8p.2.

-Seld, -^elt, en. se -gæld. I. -fi^emme,
et. [1.2] (sj.) opbevaringssted, (man) lod (Ro-
senborg)y som allerede var Opgjemmet for
mange gode Ting, blive det for flere . .

Skiønhedssager. Sibb.Aa.L.108. II. -glem-
me, V. [1.2] [-igæm'o] (jf. L -gemme; nu
sj.) gemme, opbevare (til en senere tid); ogs.:

udskyde til et senere tidspunkt. *skiønt ey
Marmor har opgiemt dit Æreminde,

|
Skal

10 dog den sidste Slægt erindre dig endnu.
Ew.(1914).ni.l23. Folk i Byen havde
skudt sammen til ham, saa at de fulde
300 Rigsdaler kunde blive opgjemte for
ham. Sibb.IL.180. Han havde saa meget at

sige hende, som var opgemt til det sid-

ste Øiehlik.JAbdal.LTaage.(1903).15. en op-
gemtVrede.swsf.55. -ffi(e), V. [l.i] [-igi'(8)]

(nu ved sammenblanding m. L -give oftest

skrevet -give. se ndf). -ede. vbs. -ning (VSO.
20 u. Opgivning^ ell. -else (JJuel.40). (jf. holl.

opgijen, opgeien) ^ hale et sejl sam-
men v. hj. af gitove og gaardinger; gi(v)e

op (se II. gi{e)). -gie: vAph.(1759). (kap-
tajnen) loed sit stoere seil opgive for
at hie.JJuel.39. SøLex.(1808). Storseilet

maatte rebes og var altsaa opgivet. St
Bille.Gal.L.123. KuskJens.Søm.168. -gift,
en. {vel efter sv. uppgift; sj.) d. s. s. 1. -gi-

velse 3. Opgift af et Lægemiddel, ili O.
30 Hans Opgift var for lav. MO. -gildring:,

en. [1.2] {til no. dial. gildra, stable noget op,

opsætte fælder (se gildre^, gildring, løs op-
stabling, opstilling af fælder, stillads; sml.

Hildring; no.) 1) høj opstabling ell. høj stabel

af noget. Mesteren (kan) ved Uforsigtig-
hed . . nédstøde den Opgildring eller Op-
stabling af raa og løs Steen. OPihlAnvits-
ning tilTeglverk.(1802).106. 2) om det forhold,

at fjerne landstrækninger kan synes hævede
40 noget over horisonten; fortoning (2); land-

fortoning. PhysBibl.XXIL243.249.289.
I. opffive, V. ['(obigi'va] ell. (i alm. tale-

spr.) ['(nbigi-, ogs. '(nb(i)gi] præt. -gav; part,

-givet. vbs. -else (s.d.) ell. -ning (VSO. (i bet.

2, 4:); nu kun i bet. l.i (s.d.)), jf. Opgivende^
Opgift, Opgave. (æda.upgiYæ i bet.2.2(DOL.
11.126), oldn. uppgefa (i bet. 3^, ty. auf-

geben; jf. give op u. I. give 15.18)

1) om handling, hvorved noget bringes,

50 føres op, i vejret, l.i) (jf. op l.i; især sport.)

give (en bold) op (se give op 3 u. I. give

16.13J; spec: i langbold kaste bolden i vejret,

saa at slaaeren kan slaa til den. En op-
given hold. Moth.G159. Benytter Slaaeren
(o: i langbold) højre Haand, maa han have
venstre og Opgiveren højre Side vendt
mod Spillepladsen, og Bolden opgives da
med højre Haand. Oymn.II.32. opgive
for en boldkæp, se Boldkæp. || vbs.

60 Opgivning. Opgivningen (i tennis) sker
ved, at Bolden slaas saaledes med Ket-
cheren, at den gaar over Nettet og ram-
mer Jorden i det diagonalt modsatte Mid-
terfelt. Oymn.II.lll. Opgivning af Bolden
bestaar i', at man kaster denne omtr. 1 m.
lodret til Vejrs . . saa at Slaaeren, idet
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den atter daler, kan ramme den med Bold-
træet. smst.31. 1.2) (jf. op 2.2; nu næppe hr.)

sætte (oj)) paa inads; anbringe; ojp-

sætte; om formlerets paalægning ved kanon-
støberi: MilTeknO. 1.3) (jf. op 3.2 og give
op 1 u. I. give 15.13; nu næppe br.) kaste,

brække (mad olgn.) op. Han maatte op-

give al Maden. y>SO.

2) (jf- op 7.1 og give op 2 u. I. give IS.isj

overlade, overgive noget i ens magt,
hænder; afstaa noget til en; spec: over-
ive ved kapitulation. 2.1) (nu næppe
r.) i al alm. Beleiringen ophørte og Sta-

den . . blev opgiven til Kong Christian

d. 3. Borrebye.TF.360. *sin Haand dig Gran-
depigen giver,

I

Og hendes Fader dig op-
giver Huus og Gaard. CFrim.AS.36. han
saa' sig nødt til at opgive alting til sine

Kreditorer. PAHeib.DS.63. (kongen) havde
i sin Dødsstund . . opgivet Danmarks Rige
til sin Medbeiler, som Kronens rette Ar-
ving. Molb.DH.II.2. Han har opgivet Han-
delen til sin Søn. F/SO. (i reft.: overgive

sig; kapitulere. Pflug.DP.420. (fæstningen)
blef saa stærk bestormet og beskudt, at

dend Danske Besætning sig maatte op-
gifve. Slange.ChrIV.588. 2.2) i tilfælde, der
staar paa overgangen til ell. delvis hører til

bet. 3.
II

m. h. t. mark: overlade, give fri til

almindelig afbenyttelse, en opgiven ager.
Moth.G159. nu kun i forb. opgive æv-
red, se Ævred.

||
(jur., 7iusj.) i forb. op-

give sit bo, overgive sit bo til skifteretten

ell. (tidligere) opbudsmænd til deling ml.

kreditorerne. VSO. II. 394. CHHolten.0.24.
MO. D&H.

3) (jf. give op 2 u. I. give 15.13j til bet. 2;
egl.: overlade noget til sig selv, til sin egen
skæbne; lade noget slippe sig af hænde. 3.1)

m.h.t.ting ell. forhold: lade i stikken;
give afkald paa; afstaa (fra); lade
gaa fra sig; spec. m. h. t. haab, plan, for-
sæt ell. virksomhed: holde op med, ophøre
med (at beskæftige sig med) noget, lade
noget fare, især p. gr. af opstaaede hin-
dringer, vanskeligheder, fordi det er for-
maalsløst, haabløst olgn. Faktoriet var op-
givet af Mangel paa Handel. i^etser.Zii.

473. skuffede opgave de atter Haab et.

Mynst.Betr. 1.290. hans Rektor raadede
hans Beskyttere til at lade ham opgive
^t\iåermgerne.Schand.F.118. Han nynnede
lidt og opgav det, fløjtede, opgav saa og-
saa dét. JPJac.II.274. da opgav han (Chr.
VI: lod han af; at drage nd. ISam.23.13.
(han) har inviteret os Alle til Middag
imorgen, og derfor kommer Du til at op-
give Din Middag imorgen. CMøll.PF.376.
talem.: opsat er ikke opgivet, se op-
sætte.

II
opgive aanden (se u. Aand \)

ell. (nu næppe br.) sin aande (Holb.Hh.
11.562. Storm.SD.145. jf. I. Aande 2.2; ell.

gejsten (se Gejst i; ell. (nu 1. br.) livet,
det jordiske liv (Gylb.(1849).X.124.
Bornh.Samlinger.XIII.(1920).153) ell. sin
sjæl (se Sjæi;, dø. 3.2) m. h. t. levende væ-

sen, især person: ophøre med at beskæftige
sig med ell. hjælpe en; anse en for umulig
at redde (spec: fra døden) ell. (især dagl.)

at faa fat paa, belære, forbedre, overbevise

osv. (og derfor ophøre med en virksomhed,
der har dette til formaal). efterat have . .

givet ham det ene Omslag efter det andet,
opgav Lægerne ham. Grundtv.Saxo.il.250.
HCAnd.XII.247. Erik opgav ham (o: at

10 tale med ham). Schand.AE.331. Herren skal
ikke opgive (Chr.VI: overgive; 1931: bort-
støder ikke) sit Folk. Ps.94.14. vi havde
næsten opgivet Dem i Aften, skjøndt vi
vidste, at De var i Byen. Gjel.HV.24. Han
havde . . lige været saa forfærdelig syg,
sagde han, og opgivet af Lægerne. Powf.
DR.U.254.

II
opgive sig selv,

fj/.
Selv-

opgivelse; nu 1. br.) anse sin stilling for
haabløs; tabe modet; fortvivle, vi (kan) in-

20 gen Beskyttelse . . vente fra det Høie,
dersom vi ville opgive os selv. Mynst.
Kronb.l2. S&B. 3.3) part. opgivende
brugt som adj. (jf. alt-, selvopgivende;;
ogs. i sa. bet. som opgivet 2 (se u. bet. 3.4;.

„Mor kommer jo ikke," sagde hun o^^-

givende. AndNx.PE.IlI.242. 3.4) part. op-
givet brugt som adj. 1. (nu 1. br.) for-
tvivlet; elendig, aldeles opgiven af Træt-
hed. S&B. saarede Soldater . . jamrende

30 si^ i en fortvivlet, opgivet Tone. EChri-
stians.F.229. 2. (især dagl.) m. afsvækket
bet.: som ikke gør sig haab om noget; som
indser det haabløse, umulige i noget og (ell.)

finder sig i det uundgaaelige; resigneret.

vAph.(1759). H. tog (cigaren) til 125, stak
Næsen nea, snusede, smilede ganske op-
givet .. „De har dem ikke bedre ?"^I/ars.
Ci.51. Jeg kan virkelig ikke, hr. Andersen,
sae hun opgivet og smægtende. Hjortø.

F

Sk.ll4. hun smilede opgivent. D&H. An-
ders rystede opgivet paa Hovedet, der
var ikke andet at gøre, han maatte springe
i det. OBang.Byen.(1924).259.

4) (jf. op 3.8 samt give op 5 u. I. give
16.13; forelægge en noget; fremlægge no-
get for en. 4.^) forelægge, fremlægge ell.

fremvise noget til bedømmelse, prøvel-
se, drøftelse, oplysning olgn.; især m.h.t.

forslag, spørgsmaal, gaade olgn. ell. (nu næ-
50 sten kun; m. overgang til bet. 4.8; emne, gen-

stand, som en person skal behandle for at

vise sin dygtighed. Hans Majest. opgaf dette
Forslag (o: om forbund med genercUstateme)
til samtliges (o: raadernes) Betænkning.
Slange.ChrIV.1401. Opgive Een Noget at

udrette. Leth.(1800). er det igjen et Para-
dox, som De blot opstiller for at opgive
en Prøve paa den . . Kløgt, hvormea De
veed at forsvare det. Hauch.VI. 178. De

60 syv Vise kunne jo neppe finde ud af de
Gaader, som Forholdene i det Rikmandske
Huus opgive. Gylb.X.263. Jeg har opgivet
ham min Regning.7S O. (man) Opgav . .

mig at improvisere over Hesperiens bkjøn-
hed. HCAnd.I.281. opgive Barnet en Lek-
tie, Stil D&H. 1737 udlovede (Holberg)
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en Pris paa 20 Rd. for det bedste Vers
om et af ham opgivet Emne. VilhAnd.Litt.

11.180. A.2) meddele; angive; nævne; nu
især: meddele, give en oplysning om et be-

stemt forhold til en person (institution), som
har brug for den, kræver, anmoder om den

olgn. Jeg vil . . søge at opgive de fornem-
ste Regler, hvorledes man best bør om-
faaes (ferskentræer).Fleischer.HB.439. Lyk-
en fulgte mig overalt; den var ikke i

nogen Ting, der lader sig opgive, den var
ganske i mig selv. Rahb.E.JLV.228. Opgive
Prisen paa Noget. Leth.(1800). I største

Hast blev der nu forfærdiget en Ligkiste
efter opgivet Maal.ifaMc/i.2 7.560. nu kom-
mer De til at opgive mig Deres nye Bo-
pæ\.Bergs.GF.II.176. Skyldneren er pligtig

under Eksekutionsforretningen paa For-
langende at opgive redelig og overens-
stemmende med Sandheden, hvad han ejer

til Fyldestgørelse af Fordringen. I.oviV^r.55

^^/s 1909. §511. Mandsperson . . opgav at

Cyklen var punkteret, hvilket senere vi-

ste sig at være urigtigt. PolitiE.^VBl923.3.

4.3) (især skol., univ.) om eksaminand(er):
meddele, angive den disciplin ell.(især)

det stof, man ved eksamen ønsker at
eksamineres i, og som man har valgt
inden for de bestemte rammer; ofte i

forb. opgive noget til eksamen {'studen-

tereksamen osv.). Tilsidst bestemte jeg
mig til at opgive Zoologien som mit Ho-
vedfag. Hauch.MfB.322. den lærde Gram,
der . . da han kom til Prof. Poul Vinding,
opgav hele Homer og Callimachus. Schack.
190. han besluttede at indstille sig til

Prøve ved Teatret. Han kunde ikke den
Rolle, han havde opgivet, og maatte kom-
me igen. AndNx.M.144. Bøger læstes, re-

peteredes og opgaves til Eksamen. iV^^aw«'.

OU.96.

II. op-give, V. se -gie. •givéii^, adj.

(til I. opgive; nu næppe br., jf. dog uop-
givelig) som kan opgives; til I. opgive 2-3:

vAph.(l?59). Den Punkt er ikke opgive-
Wg.VSO. I. -givelse, en. [-igi-'vølsø] flt.

-r. {ænyd. d. s.) vbs. til I. opgive ; især i flg.

anv.i 1) til I. opgive 2. 1.1) (nu næppe br.)

til opgive 2.1 ; især: kapitulation; overgivelse.

Kongen lod anholde om Fæstningens Opgi-
velse. i7o?6.Z)£r.2J.64i. de foreenede Trop-
per . . beleirede Fæstningen Sibol . . med
saa megen Heftighed, at Commandanten
allerede tænkte paa OT^give\se. Bagges.NK.
339. 1.2) h7 1, opgive 2.2; i forb. som ævreds
opgivelse, se Ævred.

|{
(jur., foræld.) bo-

ets opgivelse, opgivelsen af ens bo:
VSO. MO. 2) til I. opgive 3. Spillets Op-
givelse paa begge Sider i Dam- og Skak-
spil. vAph.(175 9). Opgivelsen af mit For-
sæt, af Reisen. ySO. hans Opgivelse af
Kamp, fordi Kampens Maal syntes uop-
naaeligt. JPJac.J.^i6. paa Grund af Op-
givelse af Forretningen. Ludv. jf. Selvop-
givelse,

li
(nu næppe br.:) Aandens Opgi-

velse. vAph.(1759). 3) til I. opgive 4. 3.1)

til I. opgive 4.1. Opgivelse af Priismaterier.
VSO. Stilens Opgivelse, .sws/. Opgivelse
af et Prisspørgsmaal. D&H. opgivelsen af

emnet for stilen
\ 3.2) til I. opgive 4.2; ogs.

om selve det angivne, oplyste. En nøiagtig
Opgivelse af Summen. K/SO. der var en
slem Kolonne af Regninger eller Opgi-
velser fra „Frihedsbudefs Trykkeri. ÆTG
Brøndst.F.186. Vægrer Skyldneren sig ved

10 at fremkomme med Opgivelser og Oplys-
ninger . . kan han hensættes i simpelt
Fængsel. LovNr.53'Vil909.§511. Efter Hol-
bergs egen Opgivelse er Peder Paars et

komisk Heltedigt: poema heroico-comi-
cum kaldes det paa TitelhlnåetVilhAnd.
Litt.II.17. med Opgivelse af Deres bil-

ligste Priser, iw^iv. 3.3) (især skol., univ.)

til I. opgive 4.3; ogs. om selve det angivne,

meddelte, især i ss^. Eksamensopgivelse(r).
20 II. -givelse, en. se u. -gie. I. -givende,

et. Pigi-'vQna] flt. -r (ORung. VS.112). (især

emb., t) vbs. til I. opgive 4.2: d.s.s. I. Op-
givelse 3.2; især i forb. efter ell. ifølge
(ens) opgivende, (afstanden) kan be-
løbe sig efter de førstes (o : skribenters) Op-
givende, til 40 . . Mile. KSelskSkr.IX.170.
Efter skriftlig Opgivende af Hallemestre-
ne er der ballet (osv.). Blich.(1920).XXL
90. Ifølge Opgivende er Ejendommens

30 Areal 1109 Kv.-Alen. BerlTid.yBl922.M.20.
sp.3. I Historieskrivningen . . plejer man at

behandle Wulfstans Opgivende om Born-
holm som tTovæidigt.Éornh.Samlinger.XV.
(1924).78. II. -givende, part. adj. se I.

opgive 3.8. -giver, en. [-|gi-'var] person,

der opgiver noget; spec. i flg. anv.: 1) (sport.)

til I. opgive 1.1 : den person, der giver bol-

den op i tennis, langbold, fodbold osv. Moth.
G160. Gymn.ll.32.110. \\ hertil: Opgiver-

40 felt, -linie, -spark ofl. 2) (sj.) til I. opgive
4.1. Sujettets Opgivere (o: de, der stillede en
konkurrenceopgave). Heib.Pros.11.292. -gi-
vet, part. adj. se I. opgive 3.4. -gjorde,
V- [l-i] [igio'r(d)8, -igjorda] ('f -gyrte. vAph.
(1759). Leth.(1800)). (ænyd. d.s., ty. &nf-
giirten; sml. omgjorde 1; nu næppe br.)

refl.: binde sine klæder op; opkiltre sig; ogs.:

gøre sig rede til rejse olgn. *Hun sig op-

f
lorder og ombinder sine Lænder. Wadsk.
\A2v. f -glanse, v. [ll.i] vbs. -ning. (jf.

glanse 2) give ny glans; gøre blank, glin-

sende igen. VSO. Straahattens, Lærredets
Opglandsning. sm.si. -glatte, v. [l.i, ll.i]

vbs. -ning (VSO.). {jf. ty. aufglatten; nu
næppe br.) stryge noget opad og samtidig
glatte det; ogs.: gøre glat paa ny, polere

olgn. vAph.(1759). VSO. opglatte Haaret.
MO. S&B. -glimte, v. [II.2] [-iglem'Ja]

(sj.) lyse, flamme op i glimt; fremglimte.
60 Trindt om laa Huse og Gaarde . . Hist og

her opglimtede Brudstykker af Aaer og
Bæklie.Schand.BS.332. .sa.TF.II.191. -gla-
de, v. [-|glø'3a] vbs. (1. br.) -ning (Brandes.

MB.131). 1) [l.i] (1. br.) opsætte overskæg

v. hj. af et opvarmet jærn. Overskægget er
flot opgløået.Wied.I)a.52. 2) (nu næppe

I
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br.) gøre (mere) glødende; dels [7.3]: ødelægge

noaet ved sin glød, ved at gøre det glødende;

dels [ll.i] (især <^): bringe til at gløde (stær-

kere); bringe i glød; gøre gloende. Disse Al-

lunfulde Stykker Træ vilde ikke antændes
. . men bleve alleene igiennemheedede og
oi^g\{5åiQ.LTid.l758.306. »Frygtelig den
Lue brænder, |

Som opgløder Ørkens
S2inå.Rein.ND.92. *stik Ild paa Træerne
langs med |

Xanthos's Bred I opglød ham
selv 1 Wilst II. XXI. V. 338. opgløde Jern.
S&B. 3) [11.1] (højtid.) overf. anv. af bet.2.

3.1) faa til at blusse, straale med stærke,

varme farver. *oplivende Vaar | Mild op-

fløder Biergets indhyllede Sider. Pram.
tærk.58. jf. bet. 3.2: *Ungdom opgløder

hans Kind. JMEertz.Isr.193. 3.2) (jf. gløde
op u. gløde 2.3 slutn.) bringe til at blusse

op i, fyldes med kraft, glæde, begejstring ell.

lidenskab; opflamme; ildne; m. h. t. lidenskab
olgn.: gøre kraftigere, stærkere; faa til at

blusse op. *Skiønhed er en Skat, | Som
Elskovs Ild opgløder. S^wft.^^. *(mjødens)
næringsfulde Kraft opgløder Landsaats
Mod. Bull.(Skyid. IX. 156). *End blusser
den Frygt, han forstod at opgløde | Hos
alle dets (o: Norges) Fiender. Fram.Stærk.
19. det lyse Haab om Danmarks Frem-
tid, der gjennem en hel Menneskealder .

.

har oplivet og opglødet mig. Grundtv.MM.
268. En uklar Harme kunde opgløde Dren-

fens ^må.ZakNiels.K.12. -gnave, v. [7.3]

igna'va] (nu sj.) ødelægge ell. fortære ved
gnavning. Rusten (har) med sin . . hung-
rige Tand .. opgnavet Sværdbladet, ^re-
dahl.IV.46. Wilst. I). 1. 78. (i ventetiden) er
Gæstens Rundstykke opgnavet og hans 01
dovnet. DagNyh.^^lil934.11.sp.5. -grave,
V. [-igra'va] vbs. -ning (s.d.) ell. (nu næppe
br.) -else (vAph.(1759)). {ænyd. d. s.) 1) [3.i]

(jf.gTSLve 1.2; nu næppe br.) bearbejde jor-
den, vende dens øverste lag ved gravning m.
spade olgn. vAph.(1759). VSO. 2) [3.2] GJ

ved gravning bringe op afjorden; fremdrage
afjorden ved gravning

; grave frem afjorden;
ogs., m. h. t. jord olgn.: v. hj. af et gravered-
skab (udskære og) kaste op paa jordoverfladen

;

grave op (se grave 4:). Kong Christian . .

lod . . opgrave Steen Stures Legeme, og
det tillige med de andre saa kaldte Kiæt-
tere oi^brænde. IIolb.Intr.1.663. opgraved
Græsbunden Spade-Tørv. JPPrahl.AC. 96.
Derpaa krøbe de ud i Sneen, og opgra-
vede Urter og Rødder, for at faae Safter
til Vederqvægelse.MaZZ./S^H.^55. de af
Jorden opgravede Oldsager.Wors.DO.d.
Tyveri af et Frugttræ . . Mandsperson .

.

Indfandt sig i Haven . . hvor Træet laa
opgravet. PolitiE.'y41923.4. jf.: *Iis opgra-
ves af den frossne Søe og Gra.v. Falst.Ovid.
71.

II (1. br.) billedl (jf. grave sp. 33''^). I

(de sydtyske)^ Lande fandt hverken Fyrster
eller Folk sig foranledigede til ubetinget
at opgrave de gamle Inaretninger og For-
fatninger blot, fordi de var germaniske.
ThGraae.UiveJen8Lornsen.(1891).ll. 3) [6.i,

7.2] (nu 1. br.) ved gravning uddybe, tømme
paa ny; grave op (se grave l.s); m. h. t.

Kæmpehøj olgn.: grave ned i; aabne ved grav-
ning*; udgrave, opgrave en Grav igien.vAph.
(1759). opgrave en Høi.MO. Isaak fod
igjen de Vandbrønde opgrave (Chr.VI:
opkaste; 1931: udgrave;, som . . Phili-
sterne havde tilstoppet. lMos.26.18. 4) [7.3]

(sj.) m. h. t. tørvemose olgn.: udnytte Jielt, til

10 bunds ved (tørve)gravning. Vore Børn . .

ville komme til at fryse ihjel, naar Tørve-
moserne . . ere opgravne. Blich.(1920).
XXII.125. -graviiing, en. [-igra-vnei|]

1) som vbs. til opgrave, især i flg. anv.:
1.1) til-grsive 2, om fremdragningen af noget
ved gravning. Det er ikke nyt . . at i

Italien og andensteds selges de Ting som
nylig ere i Jorden henlagte, og siden un-
derfundeligen til Opgravning anviiste, for

20 gamle Åntiqaiteter. LTid.1727.534. vAph.
(1759). Skattens Opgravning. 750. e.alm.
1.2) (nu 1. br.) til -grave 3, om uddybning,
oprensning af grav olgn., ell. om gravning,
hvorved man søger efter fortidslevninger, af-
dækker ruiner olgn.; udgravning, hvad man
ved den nyere Tids Opgravninger har
fundet i Kæmpehøiene. i/ei&.Pros.7JJ.508.
Med stor Begjerlighed fulgte jeg Opgrav-
ningerne af de gamle Kjælderruiner. ÆfC

30 And.XI.78. en Oprensning eller Opgravning
af de nu saa godt som ganske forsvundne
Slotsgrave. ^r/cii;il(/MS.7.78. 2) (nu næppe
br.) gravet hul, grøft olgn. Opgravningen
rundt omkring (træet) giøres saa stor og
viid, som de næst staaende Træer nogen-
lunde kand tillade det. OeconJourn.1757.
148. -gribe, v. [8.i] [-igri'ba] {efter ty.

aufgreifen, jf. mnt. upgripen; sj.) paagribe;
beslaglægge; tage. opgribe flygtede kristne

40 trælle. ADJørg.NK.158. Da vi forgjæves
havde søgt at opdrive Lastdyr . . bleve vi
nødte til at opgribe saamange Indianere
som muligt til at bære Ammunitions-
kasserne. J/J5J^^ers.J5Jnw^Wr?^e>' fra Mexico.
(1869). 113. ^Seg deelte nu mine Folk i

smaa Grupper paa sex Mand med Ordre
til at omringe de forskjellige Huse og op-
gribe Alt hvad der var.smst.135. -gro, v.

[9.1] (ænyd. d. s.; især højtid.) 1) om plante-
sp (vækst): gro, vokse op, frem. (ofte, jf.bet.S,

i billedl. udtr.). *Hvor lykkelig er den,
som sidde kan i Roe,

|
Og see sit Figen-

træ ved Fredens Dug oipgroe. Prahl.ST.
I.lOl. *Slaver

|
Mig offred Landets Frugt

opgroet med Blod og Sved. Thaar.ES.449.
en bred forfalden Plænes høje Græs og
opgroede Flanter. Schand.TF.I.197. Bode.
vR.30. 2) om personer: vokse, trives ell. fø-
des, fremstaa ell. vokse op under visse for-

60 hold; gro op (se u. II. gro 3.i}. (forældrene)
lade deres Børn løbe paa Gaden, eller

hjemme opgroe i Yan\i\xnd\gh.ed.Skr.(MR.)
^U1775. *efter os

|
En anden (slægt) skal

opgro. Orundtv.Op)tr.II.234. 2) om forhold:
udvikle sig; fremstaa; gro op (se u. II. gro 3.i^.

*Sejre du (o: verden) saar, men kun Stri-
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de opgro. Grundtv.SSJII.161. statsretlige

Grundregler (kunde) vokse gradvis frem
igennem Opgroen af Sædvaner. Fridericia.

17&18Aarh.311. -g:riiiide, v. [-iQron'a]

vhs. -ing (S&B.) ell. (sj.) -ning (se u. bet. 2).

!) [1.2] (nu næppe br.) trans.: hæve grunden
ved opfyldning olgn. VSO. jf.smst.II.453.

2) [1.3] (fagl.) intr. (ell. i pass. opgrundes.
S&B. Larsen), om vand: blive fladvandet,
grundt; grunde op (se u. III. grunde 1); især lo

som vbs. ell. i part. opgrundet brugt som
adj. Mange Geologer, der troe paa den
cimbriske Halvøes almindelige Stigen, for-

klare sig Norernes Udtørring og Fjorde-
nes Op^rundning af dette Phænomen. IG
Kohl.Reiser i Danmark.(overs.l848).65. vore
opgrundede Søer. Frem.DN.491. -gry, v.

[3.2] (poet., nu sj.) om sol, dag: gry; bryde
frem. *Der (o: i Abrahams skød) skal iKke
Dagen ved Solen opgrye. Kingo.255. *Tre 20

Timer før Solen o^grjQåQ.Sort.HS.G2^.

jf IV. gry 2: *hvad hver har kundet siun-
ge

I
Skal vel neppe før opgry,

|
Førend

Eders (o: Fr.Rostgaards) Haand vil drage
|

Det for Dage-Lyset frem. sa.CC.?22. Prahl.
ST.II.57. -grrade, en. [9.i] 1) (dial.) det,

at en træbevoksning er i opvækst, ell. (konkr.)
om selve de opvoksende træer. Synderskov
har et Skovareal af omtrent 200 Tdr. Land,
hvoraf en stor Deel Fredeskov med herlig 30

Opgrøde. CDalgas.RibeAmt.(1830).179. en
virkelig Skov — velfredet og i frodig
OpgT0ae.Thyreg.BB.il. 116. I de jyske
Statsskove advares de besøgende, paa op-
satte Tavler, mod at beskadige „Opgrø-
den". OrdbS. Feilb. 2) (bot.) bevoksning,
plantevækst langs kysterne af aaer, søer,

fjorde; ogs. om af marsk opstaaede enge m.
bevoksning af tagrør olgn. SBambusch.Ring-
købingFjord. (1900). 168. LandbO. I V. 451. -w

(egnen er) flad med . . muldede Jorder
. . endeel Engstrækninger og en betyde-
lig Opgrøde af Rør. Trap.WI.396. Feilb.

-gfrefte, V. [6.1] {jf. dial. grøfte (en eng)
op i sa. bet.: Esp.113; nu l.br.) grave grøfter
gennem (eng olgn.); gennemfure med grøfter.
sidtliggende Agre, som plejede at samle
"Vintervand, opgrøvtedes.^ZM./'iP^Oj.ZZI.
243. jeg (forsøgte) at opgrøfte saadanne
ufrugtbare Partier i Bede af 6V2 Alens 50

Brede med parallel løbende Grøfter paa
2^/2 Alen. Beretning om den 2. Landmands-
Forsamling.(1846).273. -g^alpe, V. se -gyl-
pe. CO -gylp, et. [3.2] vbs. til -gylpe (ell.

gylpe op;,• ogs.: hvad der opgylpes. Smitte-
bakterier kan . . overføres med (fluernes)
Exkrementer og Opgy\p. KvBl.^11 1912.3.
8p.4. II

billedl. stygge Opgylp af ufordøjet
Nietzsche-Læsning. Brandes. (PoVy101904.
l.sp.4). O -gylpe, v. [3.2] [-igyl'&a] (nu ikke 60

i rigsspr. -gu\pe, Sort.CC.723). v&s. -ning, jf.
gylp- 6/.- hulke j gylpe (2.2) op. *(han) Heel
Sviinsk udi et Fiske-Fad

| Opulkker og op-
gylper

|
Alt, hvad hånd med Fem Fingre-

Kloe 1 1 Vommen hafde sioppet.Cit.ca.l725.
(NkS4^ 820.102). Ufordøjelige Stoffer som

Fjer og Haar opgylpes (af slanger) i Reg-
len igjen i Klumper. BMøll.DyL.III.48.

\\

billedl. Sort.CC.723. Opgylpet blev saa en-
delig dette Vrøvl paany . . af Hr. Alfred
lpsen.Brandes.VII.646. CP -gylpniiig,en.
[-igyl'bneii] ^f. -er. vbs. til -gylpe feZZ. gylpe
op^; ogs. om det opgylpede: opgylp. Barnet
har drukket for meget . . Straks efter endt
Maaltid vil der da komme en Opgylpning
eller Opkastning af Mælk. VortHj.111.167.

II
billedl. en saadan (fæstning) ligger tavs ..

og truende — lige indtil den pludselig faar
C>Pgylpiiinger af Ild og Bly.DagNyh.^Vi
1919.7.sp.5: -gyrte, v. se -gjorde, -gæld,
en. [12] (f -geld. Moth.GlOS. Baden.JurO.
t -gelt. JJuel.456. Holb.NF.(1728).L210.
Forordn.^V6l762). {ænyd. op-, upgel(d)t;
efter ty. aufgeld; sml. -bod, -maal; især Y)
den fortjeneste, der indvindes ved salget af
en pengesort ell. et værdipapir; kursgevinst;
især: det procentvis beregnede tillæg, der be-

tales for en mønt, en veksel ell. et værdipapir
ud over den paalydende værdi; agio; ogs. i

al alm., om den fortjeneste, avance, man be-

regner sig ved (videre)salget af noget. Op-
gelten paa Croner skal ei være mere end
1 pro Cent. Forordn.^'V^nOl. *Nu Opgelt
Jøder ey tør paa Ducater hyåe. Prahl.ST.
L58. den, der befindes, mod Opgield en-
ten at kiøbe eller sælge disse Rigsbank-
tegn, (skal) ansees med StrsLf. Pl.'^VilSW.

§4. Bureauets Opgæld er Va Shilling pr.

Billet. Cavling.L.231. Bage.'^636. vi . . Re-
stauratører har jo . . altid skullet tage vor
Fortjeneste paa Drikkevarerne . . I gamle
Dage gjorde vi det med en Opgæld af

1 Kr. . . paa Flasken! Pol.yd927.Sønd.7.sp.3.
-gænger, en. [l.i, 4.i] (jf. u. opgaa I.1,

Opgang 1.1 samt u. Opgangs- 1; fisk.) fisk,

der fra havet gaar op i aaer olgn. paa Jagt
efter de store „Opgængere" eller de smaa
Bækørreder (i de jyske aaer). Nathans.MP.
335. -gære, v. [II.2] [-igæ'ra] (nu næp-
pe br.) bruse op p. gr. af gæring. Alle
(alkaliske salte) bruser op og opgiærer
eller fermenterer st?erk.0ecMag.VII.32.
t -gøde, V. [8.2] tilføre gødning; gøde
(II.2). Naar Marken først er opgiødet.
VSO. t -gødske, V. [8.2] d. s. feed og
god, opgiødsket Jord. OecMag.I.153. -gør,
et. [-igo-r] flt.d.s. {laant frano. opgjør, jf.
S&B.; jf. Godtgør) vbs. til opgøre 2. 1) til

opgøre 2.1. 1.1) (1. br.) det at opgøre et

regnskab olgn.; opgørelse (l.i); ogs. om resul-

tatet, slutsummen, facit. 7-1-1, hvis Opgør
(Resultat) er S.HEFlindt.Lærebog i Regning.
(1895).15. Opgør af de daglige Indtægter
og Udgifter. VVed.BB.74. du kommer til

at forstrække mig med et Par Hundrede
Kroner til paa Lørdag. Saa faar jeg Op-
gør fra Andelsslagteriet.AndNx.FD.l 7. 1 .2)

(jur., polit.) afgørelse, udlianing af økono-
misk mellemværende ml. to (ell. flere) parter.

et samlet Opgør mellem Parterne (o : i en ar-

vesag). EMøller.Dækningsadgang.(1892).46.
SaUXVIIL521. \\ hertil : Opgørs-forhandling.

i
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smst. 2) til opgøre 2.2. 2.1) om en persons

klarlæggelse af sit uenigheds-, modsætnings-

forJwld til en anden person ell. om de to par-
ters udredning, behandling, drøftelse (ved
diskussion, sammenstød) af et mellemværende,
hvorved man søger at naa frem til et resultat,

der afslutter sagen, bringer den ud af verden;

ogs. om krig, hvorved et mellemværende ml.

to stater søges afgjort, det fransk-tyske Op-
gjør (o: krigen i i870).Ide Virkl.II.454. Med
urette bebrejdes det mig at have taget
ordet for et bestemt eller et hvilket som-
helst opgør (d: i spørgsmaalet om Danmarks
grænse iSlesvig).ADJørg.IV.10. Endnu høje-
re oppe fra lød Hyl og Spektakel, det var
et elskende Par . . der bankede hinanden
efter et mundtligt Opgør. Tandr.B.58.

\\

hertil: Opgørs-dag (Dannebrog.''IQl896.1.sp.4),

-scene (D&H.) ofl. 2.2) overvejelse, gennem-
tænkning af et forhold for at naa frem til en
bestemt vurdering, et bestemt standpunkt, syn.

tunge Ord, som de taler, der kender det
bitre Opgør med det tunge hiv. Bang.H
S.l. under Opgøret med sig selv . . gik
det . . op for ham, hvor betydningsfuld
Afgørelsen ..havde været. Pont.LP.V.175.
Tilsk.1933.II.345. -gøre, v. [7.2] [-,go-'ra]

vbs. -else (s. d.), jf. Opgør. {glda. d. s. i bet.

„opføre (bygning)", „udstyre (seng) m. alt

tilbehør'') 1) (jf. gøre op 1 u. gøre 13.9;

nu ikke i rigsspr.) bringe i orden; ordne, be-

handle paa en vis maade. 1.l) i al alm. Et
Par Dage efter at Enghøet er afslaaet, op-
gjøres det i halvtørt Høe, ved at sættes
i smaae Stakke. Aagaard.TL.204. jf.Feilb.
(u. opgjort^. 1.2) tilberede (mad) paa en vis

maade; jævne (suppe), alle Slags . . Kiød-
Mads- Supper skulle tyk opgjøres med
Gryn. OecMag.VI.16. 1.3) gøre etmaal, an-
tal fuldt. Vi vil opgiøre Snesen o: give
saamange Fisk over, at Snesen kan ansees
for fuld. (En Talemaade blandt Fiskerne
ved Vesterhavet i Jylland.). F/SO. MDL.
2) (jf. gøre op 2 u. gøre 13.9; m. h. t. regn-
skab, mellemværende olgn. 2.1) i egl. bet.: ved
sammentælling olgn. ordne en regnskabsopstil-
ling, saaledes at det endelige resultat, slut-

summen ses; (nu næppe br.) om udregninger
af anden art, fx. om beregning af pris, kal-
kulation (KiøbmSyst.II.138) ; ogs. (nu 1. br.):

bringe et økonomisk mellemværende ud af
verden; udligne; afgøre (I.2); betale. Med
alt det vilde mine Indtægter i det for-
løbne Aar have været gode, dersom jeg
ikke ved min Hjemkomst fra Udlandet
havde havt en Gjæld af c. 450 Rbdl. at
opg\øre.Hrz.Breve.40. *Boet (0: et dødsbo)
blev opgjort — da betalt var blevet

|
Hvad

skyldtes bort, kun lidt igjen hun faaer.
PalM.y.329. Vi have opgiort vort Mellem-
værende. ilfO. Han lovede at opgjøre sin
Status og forelægge hende den næste Al-
ten.. Schand.BS.129. De afleverede Kvan-
titeter indføres i Hovedbogen, hvorefter
denne opgøres, og Balancen udregnes.
Bardenfl.Søm.II.246. opgøre inventar(ium).

se Inventar 1. 2.2) billedl., ofte i forb. som
opgøre et regnskab || m. h. t. mellemværende
af ikke-økonomisk art: (drøfte, klarlægge et

forhold og) faa det bragt ud af verden. Salm
Hus.263.6. *Det var ei ærligt; dog det
Gamle være | En opgjort Regning mellem
os — kun Sandhed,

|
Fra nu af. Sandhed

mellem dig og mig! PalM.1.279. Jeg ha-
der det Fruentimmer . . jeg har en Heg-

pgør Regnskab o^
slutter det i Hast, vil han fuldbyrde det paa

10 ning at opgjøre med hende. Schand
300. idet Herren opgør Regnskab og af

Jorden. Rom.9. 28(1907). jf: Ægteparret
sendte hinanden Øjne . . Der laa . . et langt
uopgjort og aldrig opgjørligt Regnskab
i disse fire Q\ne. Schand.IF.347. j| overveje,

gennemtænke et forhold for at naa frem
til en bestemt vurdering af det, et bestemt

standpunkt, syn. Det er ikke her Stedet
20 at opgøre Giulio Romano's Kunstnerregn-

skab. J'Zan^e.IJrJ.50. Martensen . . havde
saavel sine aandelige Skatte som sin Stil-

ling i Livet klart opgjorte. JFibiger.Liv.
327. Dernede i Tyskland havde Majorinden
efterhaanden opgjort sig en Mening der-
om. Med sine Erfaringer . . havde hun
lagt al Skylden over paa MsLnåen.Pont.BH.
19. -gerelse, en. [-igo'ralso] flt.-r. vbs.til

opgøre 2. 1) ^iZ opgøre 2.1. U\) (jf. Opgør
30 1.1; det at gøre et regnskab op; ogs. om selve

det opgjorte (skriftligt udarbejdede) regnskab.
Oversk.L480. Kort Tid efter bragte (han)
den Opgjørelse, som Simon havde forlangt.

Den . . gik ud paa, at Huset M. Levi . . be-
høvede 20,0OORå.Goldschm.VIIL44. Hage.*
542. aarlig Opgørelse (jf. Aarsopgørelse^.
Ludv. uegl.: (Balzac) vil levere en Opgø-
relse af Samfundets Lidenskaber, Dyder
og Laster gennem en Sammentrængen af

40 ensartede Karakterer til Typer. Brandes.
VI.169. 1.2) (nu næppe br.) d. s. s. Opgør
1.2. ved Opgjørelsen (o: efter feide med
kongemagten) beholdt stedse Lunds Erke-
stift Ret til Landets (o: Bornholms) tre

Herreder. PNSkovgaard.BS.3. 2) (nu 1. br.)

til opgøre 2.2: d. s. s. Opgør 2(i). arveprin-
sen . . antog, at det nu vilde komme til

en opgørelse af det gamle mellemværende
fra 1772. ADJørg.III.152. det kom i Fri-

so kvartererne til mange drabelige Opgørel-
ser. Poni.D.59. I Fejden, der snart blev
til en Opgørelse mellem Tysk og Dansk,
deltog bl. a. Ernst Schimmelmann (paa
Tysk) og Schack Staffeldt (paa slet Dansk)
for og imod Tyskheaen.VilhAnd.Litt.il.
735. -garlig, adj. [(ob'go'rli] (sj.) som
kan opgøres (2). Ægteparret sendte hin-
anden Øjne . . Der laa . . et langt uop-
rjort og aldrig opgjørligt Regnskab i disse

": ~ id.IF.347. t -hade, v. [S :

(jf. hade 2) fremme, udvikle plante ved at

60 fire Øjne. Schand.IF.347. f -hade, v. [9.i]

beskære den, kappe noget af den olgn. Haslen
trives bedst ved at ophades. F-SO. billedl.

m.h.t. geni: smst. -haj^e, v. [-iha-qa] vbs.

-ning. 1) [ll.i] (smed., vet.) m.h.t. hestesko:

erstatte de afslidte hager ved at bøje den

XV. Rentrykt »/4 19.54 52
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bageste ende af skoens grene nedad. Hest .

.

Bagskoene omlagt og ophageåe.PolitiE.
*°/ål925.4. 2) [6.1] (nu næppe br.) hage (IV.

1.1), hægte løs. vAph.(1764). 3) [l.i] (jf. IV.
hage 1.2; ^, gldgs.) forbinde tømmer med
et overliggende tømmer v. hj. af en hag. Cit.

1772.(OrdbS.). -hakke, v. [3.i] vbs. -ning

(VSO. MO.). (gart, landbr.) v.hj.afen hakke
olgn. løsne og tage noget op af jorden ell.

bearbejde, vende jorden ; hakke op; ogs.: øde-

lægge noget ved at hakke deri, frembringe
hak deri olgn. omendskiønt Folket ingen
Plou bruge, mens Landet med Træ-skoule
0]pha.ckeT.Pflug.DP.1156. (de har) ophakket
alt hvad Eene- og KJrat-Rødder der var.
JPFrahl.AC.45. Tæppet er ophakket af

Sporer. F/S^O. ophakke eller grave Strimler

(af klitter), der besaaes og derpaa dækkes
med Lyng. Andres.Klitf.257. Ved . . at op-
hakke og løsne Jorden ødelægges P\i^-
peTne.Pol.^y8l934.4.sp.4. billedl: disse
Dødsfald (virkede) ophakkende . . i den
unges taarevædede, frugtbare Sind. Tivels

L.BS.I1I.93. -hale, v. [l.i, 4.1] [-,ha.'l8]

vbs. -ing (s. d.). (ænyd. d. s.; især j^) hale op
(se u. II. hale 1.3^. Vi maae først have La-
sten ophalet.F/SO. Ophalet. Siges om et

Seil, der er ophalet i Ophaleren, eller om
et Fartøi, der er halet til Falderebet, og
gjort færdig til at forlade Skibet. Harboe.
MarO. ophale et Toug paa Dækket, ifO.
-hale(r)-bed(d)iiig:, en. ^j/.Ophalings-
bedding^ ^ til -hale: bedding, hvorpaa et

(mindre) fartøj kan hales op til reparation.
-hale-: AndNx.PE.II.177. TeknMarO.lO.
-hsileT-:Funch.MarO.II.101.Scheller.MarO.
-haler, en. [l.i] [-iha'lar] {holl. ophaler;

jf. Bugophaler) ^ tov, hvormed noget op-
hales ell. fastholdes. Rostgaard.Lex.036c. Op-
haler til Cat-Hagen. SøLex.(1808). Ophaler
til YLdilsen.Funch.MarO.II.lOl. Til Stor-
bras hører en Ophaler, som i den ene Tamp
har en stor, aflang Jernring, hvorigennem
begge Parter af Brasen vises. Bardenfl.
Søm.1.91. Ophaler paa Køje- eller Vaske-
joller. /Sc^eZZer.JfarO.

II [4.1] (nu sj.). „En
Trosse hvori Fartøierne ligge fortøiede
agter, og hvormed de indhales til Ski-
bet." 750.

II
hertil (jfOphsi\e{r)'heådmg):

Ophaler-blok (Benævnelse paa forsk. Dele af
Skib.(1848).60), -tov (Fisker.SøO. Larsen).
-haling, en. [l.i] [-|ha'leix] (især ^) vbs.

til ophale; især: det at hale et fartøj op paa
en bedding. VSO. Skoen er det Tømmer,
hvorpaa Skibets Køl kommer til at staa
under OphB.\mgen.KuskJens.Søm.270.

\\ her-
til: Ophalings-bed(d)ing (d. s. s. Ophale(r)-
bedding. OpfB.^11.264. KuskJens.Søm.270.
sml. Hældning 5), -bom (foræld.; bom i for-
enden af skibet, hvortil fartøjer fastgøres,
saa de kan ligge klar af skibssiden. VSO.),
-stjært (kort ende, der holder tov ell. blok paa
plads. Larsen), -hamle, v. [9.2] [-iham'la]
(sj.) hamle op (med) (se III. hamle 2). *I

snedig List ophamler ingen Mand
|
Med

en forslagen Qvmåe.Oehl.I)M.104. Grundtv.

PS.VI.585. -hamre, V. [3.1,11.1] [-|ham'ra]

(fagl.) ved hamring forny, genoprette noget;
speed. 8. 8. ophugge 5. Svenden . . ophamrer
Rillerne i en Møllesten. Tidsskr. for Tung-
høre.1920.46.sp.2. -harke, v. [82] {ænyd.
d.s.; nu 1. br.) harke (III) op. Trangbrystig-
hed, som er geleydet med en stærk Ophar-
ken.Weisbach8Cuur.(overs.l755)..306. VSO.
-harve, v. [3.i] [-ihBr'va; -iha-'rvø] vbs.

10 -ning (MO.). (nu sj.) bringe op af joi'den

ved harvning; ogs.: bearbejde, vende jorden
V. hj. af en harve. vAph.(1764). Endeel
gamle Sølvmynter bleve opharvede i Siel-

land. 75^0. -haspe, v. [I.2] vbs. -ning (VSO.
D&H.). (nu 1. br.) vinde (garn) op paa en
haspe (1.2); haspe (II.l.i) op. vAph.(1764).
Wilkens.MT.275.
Ophav, et ell. f en (Moth.E363. jf. Ty-

chon.Vers.142). ['(objhau] ophav. Eøysg.Abr.
20 40. (i Ophov. Moth.E363. Ophæv. Tychon.

(NkS4^828a.245)). (ænyd. ophaff, -hoff,

-hæv, glda. ophoff mfi., æda. upho(o)f
(Earp.kr.72. 154. DGL.II.121), sv. upp-
hov, oldn. upphaf ; sml. holl. ophef ; til oldn.

hefja upp, hæve, løfte op, sætte noget i gang,
begynde (paa) noget (jf. ophæve))

1) {til ophæve 2.i;jf. ænyd. ophæv, hævd,
stand, oldn. upphaf, ophøjelse i bedre stilling)

t det, at noget kommer i bedre stand; frem-
30 gang; trivsel. Denne store Konge (o: Chr.

IV) . . foretog sig saa mange andre prise-
lige Ting, til sine Rigers og Landes Op-
hav. EPont.Atlas.II.164. vAph.(1772).IlI.

2) (nu sj.) det, hvormed noget begynder,
ell. det første, tidligste afsnit af et tidsrum,
en udvikling olgn.; begyndelse (2). *Ver-
dens Ophav og dens sidste Dage. Grundtv.
PS.IV.117. fra Tidernes Ophav til vore
'Dage.Molb.Indl.39. Dette var det første

40 Ophav til Kloster-Indretningen og Munke-
livet. sa.J5Z;S.JJ.i55. »Slægter af ham,

|

Der i Tidens Ophav
|
Blev til ved et al-

drig
I
Udgrundet Dyb

|
Af evige Planer.

Erz.D.II.lO. den naive RomantiK fra Aar-
hundredets Oi^haY.VilhAnd.VT.llO.

3) (CP, nu l.br.; ofte m. overgang til bet.

4) afstamning; herkomst ; udspring ; 02>-

rindelse. Dublins Ophav fra de Norske
og Danske. LTid.1741. 67. *min skjønne

50 Moder! Dette Liv,
|
Der skylder Dem sit

Ophav . . det løsnes fra sin Rod. Erz.XIL
184. de kvad, som mindedes fra slægt til

slægt, havde deres ophav fra bestemte
historiske tidspunkter.i[X)Jør^.J.578. *ikke
var du Sigmunds Søn | men af et højere
Ophav, stundom tænkte jeg. Gjel.Br.23.

4) GJ det, hvorfra noget har sit ud-
spring, sin oprindelse, ell. hvad der
har fremkaldt, foraarsaget, skabt no-

60 get. 4.1) om ting ell. forhold. *Til Dennes
Lykke, man ei anden Ophæv (Tychon. Vers.

142: Ophavj veed,
|
End Dyd og Brav-

hed, og Forstand og Tapperhed. Tychon.
(NkS4^828a.245). Caussa (Aarsag) kaldes
det (Ophav eller den Grundting) som ha-
ver Grunden i sig til en anden Tings Op-
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nndelse. Høysg.S.Y?^. en Eenhed, der er

alle Tings fæUes OphsLV.PonLLP.VILSS.
4.2) om levende væsen; dels om person, der

har paabegyndt noget, sat noget i værk ell.

foranlediget, fremkaldt, frembragt, skabt no-

get, om person, til hvem noget kan føres til-

bage; ophavsmand. LTid.1728.569. han
mente ganske vist, at Thorvald havde væ-

»ret Ophav til hans Bød.Hauch.V.QS. Saa
have vi da fulgt Ordet tilbage til Bibel-

stedet, det bibelske Udtryk tilbage til dets

Ophav, Apostelen FsLulus.Kierk.V.108. Som
Tragiker og overhovedet som Ophav til

Dramer danner Voltaire i den franske Li-

teratur Overgangen fra Racine til Victor

Huso. Brandes.Volt.l.22. \\ dels om gud som
skaber af verden. Sjælen længes efter sit

Ophav og Fæderneland. Grundtv.PS.1.538.
Alts almægtige Ophav . . Gud i Himme-
len. Kierk.II.14. *Hil dig, Ammon, Livets
Ophav, Skaber, som har skabt dig selv.

CKMolb.SD.192. || dels om levende væsen i

forhold til afkommet; spec. om forældrene
ell. (især spøg.) om faderen, mit Ophav luk-

ker i denne Tid Porten Kl. Elleve. Bergs.

FP.460. det . . eksakte Studium af For-
holdene mellem Ophavets og Afkommets
Karakter — Arvelighedsspørgsmaalet —
(vil) i lange Tider kunne lægge Beslag
paa Biologernes største Interesse. WJohann-
sen.(Tilsk.l903.539). I (fru Eennings's) tid-

lige Barndom havde Forældrene — lige-

som Fru Heibergs Ophav — et Telt paa
Dyrehavsbakken. Pol.^'^/i'il920. 7.sp.l. han
saa' Etatsraaden i Profil . . Ulf Brynjulf-
sens faderlige O^ph-^iv. Drachm.F.1.275.
hans fædrene ophav

\

5) (vel til bet.2 ell. 4:) \ om (evne til at finde
paa) list, snedige paafund. *Loke, den
Svend i Ophav stærk. Oehl.XXIX.139.

6) (til bei.2) f aavending; forpløjning.
Moth.H363. „skal endnu være brugeligt
i Jylland.« FiSO. jfVSO u. Ophov 2.

t Ophaver, en. (o?c?w. upphafari; afl.

af Ophav (4); jf. Ophæver (1)) d.s.s. Op-
havsmand. De heri (o: i et juridisk værk)
udførte Materier ere samtlig saaledes be-
skafne, at de bringe deres Ophaver Ære.
LTid.1746.553. Hvorfor behøve vi at vide
(om verden) er opkommen af sig selv eller

formedelst en stor Konstner, som paa sin
Side igien fordrede en Oipha.ver ? PolPhy

s

Mag.VII.23. Ophavs-, i ssgr. af Ophav
(3-4); foruden de ndf. medtagne kan nævnes
(folkloristiske) ssgr. til Ophav 3 som Ophavs-
myte (GSchiitte. Oldsagn om Godtjod.(1907).
36), -sagn (BerlTid.^'U1932.Aft'.7.spA), om
myter, sagn, der angaar menneskenes, verdens
oprindelse; til Ophav 4.2 dels (biol.) ssgr. som
Ophavs-individ, -plante, -slægtled (WJo-
hannsen.(Tilsk.l903.530.534.535)), dels (sj.)

spøg. fem.-dannelser til Ophavsmand som Op-
havs-dame (DagNyh.y&1922.7.S2).3), -kvin-
de (PoUVq1904.2.sp.4. AnnaBloch.Fraenan-
denTid.(1930).80). -billede, et.(sj.)omori-
ginal(billede) (i modsætn. til reproduktion).

FlensbA.yil894.1.sp.4. -hjem, et. (sj.) sted,

hvorfra noaet stammer, den buldrende Ovn,
dens (o: flaskens) OphsLVsh\em.HCAnd.VI.
266. CP -mand, en. (oZciw.upphafsmadr; j/.
Ophav 4.2 samt Ophaver, Ophæver (1)) per-
son, der har iværksat, foranlediget, fremkaldt,
skabt ell. først begyndt paa noget; person,

fra hvem noget stammer, har sit udspring,
(især i forb. m. gen. ell. præp.-led m. til (nu

10 næppe br. &f. Stampe.I.122. iov.LTid.1750.
263. vAph.(1759). Carst.(SkYid.V.207)), til

angivelse af det, der er iværksat osv.). han
var ikke Opfinder eller Ophavsmand til

een eeneste Pensée i hans heele Digt.
LTid.1752.119. *Den gamle Løgnens Fa-
der

I

Er Syndens Ophavsmand. Grundtv.
SS.IV. 197. saa mangen . . stolt Bedrift
gik under med dens Ophavsmand. Molb.F.
21. Eyvind selv havde været Ophavsmand

20 tilBrsinden.Hauch.V.418. Tilsk.1933.II.359.

jf: ofte spejder man forgæves op mod
Himlen for at se Musevaagen, hvis Skrig
lød „lige" over én. Skovskaden var Op-
havsmanden. Seier. BornholmsFugle. (1932).
180. -rettig^hed, en. (jur.) rettighed, er-

hvervet i henhold til lovene om varemærker,
patenter, mønstre oq kunstner-, forfatterret.

Hage.*253. SaUXXVI.832. -væsen, et.

(jf. Ophav 4.2; sj.). I (lajipernes) gamle
30 Theologie (omtales) et ondt Ophavs Væ-

sen, som i Skabelsen har giort det Gode
Modstand. LTid.1748.623.
op-hede, v. [ll.i] [-ihe-'Qa] vbs. -nlng

(TroelsL.IX.217). gøre hed; opvarme stærkt.

hun skjenkede kogende Vand i et Par
Kopper . . for ret at ophede dem. Kierk.

V1.81. Kongens Tjenere ophørte ikke med
at ophede Ovnen (Chr.Vl: komme ovnen
til at brænde^ med Jordbeg og Tjære. ^s.

40 3.46. (nu næppe br.) refl.: „Død Kalk" kal-

des . . en saadan, der enten er brændt
forlidet eller formeget fordi den i begge
Tilfælde ikke med Livlighed indsuger Van-
det og opheder sig. Green.UR.318.

|| faa
en til at føle sig meget varm, blusse olgn.;

især i part. ophedet brugt som adj. jeg
maa holde paa mig selv, for ei at ile for

stærkt og komme til hende altfor ophedet.
Sibb.II.279. Feilb. jf: Herren er træt og

50 overophedet. Tidens Kvinder, ^^h 1 930. 22.

II
(især tD) billedl, navnlig om hensættelse i

ell. forstærkelse af sindsbevægelse olgn. Snart
var hans Stemning en kold Resignation,
snart ophedede han sig til en Martyr-
ekstase. ^Sc/mw 6?. Ti^.7J.566. man ka jo nok
bie noet ophedet over saadan en falsk

Baldagine (o: pigebarn). KLars.Udv.Skrif-
ter.II.(1921).97. Slagsmaal og voldelige
Scener paa Byernes Krostuer . . viser .

.

60 sig i de fleste Tilfælde at skyldes det ty-

ske Øls ophedende lndi\yde\se.Østrup.J.15.

-hej, et. [9.1] {til ophæge og hæge (heje)

op (se u.hæge 2.1) ; jf.Hæg, Fuglehej; dial.)

opelskelse; oplæring; ogs.: forsørgelse. 'Tom-
heden tækkes vor Herre ei,

j

Raadvild er al-

drig denVise,
|
Mennesker har Hani Ophei.

52'
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Ch'undtv.SS.II.19. Moses som en Skole-

mester af Guds eget Ophei (theodidakt).

sa. (Kirketid. 1852. 713). Krist. Ordspr. 235.

-heje, v.se-hæge. -hejse, v. [l.i] [-jhai'sa]

vhs.-mng (VSO. Scheller.MarO.). (jf. -hisse;

navnlig i perf. part. ell. som vbs.; især ^)
hejse op. Helten ophejste sit Se\\.Blich.

(1920).L104. man (var) just ifærd med at

ophejse den sidste Vareballe fra en Ar-
bejdsvogn. Pow<. LP. 71. i4 7.

II
hertil bl. a.

(-If)' Ophejsnings-skrue (skibsskrue, der er

til at hejse op. Larsen), samt betegnelser for
hvad der paa krigsskibe anvendes ved op-

hejsning af ammunition, torpedoer olgn., fx.
Ophejsnings-apparat, -kran, -luge, -ring, se

især Scheller.MarO. -hele, v. [9.i] [-|he-'l8]

vbs.-lng (Ugeskr.f.Læger.1918.1847). (med.,

1. br.) om saar olgn.: heles ved at gro til.

Lidelser i Ekstremiteterne, som skyldes
ophelet Tuberkulose. RetslægeraadetsAars-
beretningforl926.(1928).292. enkelte af Saa-
rene ophelede dog af sig selv, efterladende
Ar. Ugeskr.f. Læger. 1932. 469. -hente, v.

[-|hæn'(2a] (æ^iyd.d.s.) 1) [l.i, 4.i] (højtid.)

hente op (se hente å.i). David og Israels æld-
ste . . gik hen, til at ophente (1871: hente^
Herrens pagtes ark af Obed-Edoms huus.
lKrøn.l5.25(Chr.YI). *af Mimerske Brønd

]

Det hellige Vand du ophente. Pram.Stærk.
230. Han blev ophentet paa Slottet. MO.
jf.: Jeg vil ophente (1871: hente) min
kundskab langt borte. Jo&.5^.5('C/in7J;. 2)

[5.2] t indhente (5) (og fange ell. beslaglægge);
m.h.t. brev: opsnappe, under Veyen lod (han)
Brevet ophente. Fflug.DP.529. f -heste,
V. [8.1] refl. : skaffe, købe sig heste. Jeg har
i dette Foraar maattet opheste mig. F/SO.
I. -hidse, V. [ll.i] ("^ -hitze, -hitse. Rolb.
Intr.L8. Slange.ChrIV.318). vbs. -else (s. d.)

ell. (nu 1. br.) -ning (vAph.(1759). VSO. MO.
TroelsL.Xn.l98). {ænyd. d. s., jf. glda. op-
iszning, ophidselse) 1) egl.(nu næppe br):
gøre hed(ere), varm(ere). *en Gryde, | Der
af en Riis qviist Ild, som bliver under-
lagt,

I
Ophidses lættelig. Holb.Paars.59.

Vandet (er) af Soelens Straaler . . vorden
ophidset. LTi^. i 758. 74. || nu kun ("CP; m.
overgang til bet. 2): forhøje legemsvarmen;
fremkalde en fornemmelse af stærk varme
(feber), fremkalde uro, nervøsitet, irritabilitet

olgn. *See, hvor Otter-Slangen bider,
| Og

ophidser (SalmHj.194.4: oprørerj alt hans
Bioå\Ki7igo.ll4. Ligeledes kand man rense
(saar) uden at ophidse dem, med Byg-
Vand, hvortil Rosen-Honning blandes.Silch-
muller.Ædende-Saar.(l 769).43. *Forbittrel-
sen ophidser hendes Blod. Oehl.S.203. 2)
overf. 2.1) (nul.br.) opildne; anspore; hidse
(1.4.1). *En Nyt-Aars Tancke, der skal op

|

Til Ærens høye Spitze,
I
Og Dydens stejle

Bierge-Top
|
Jer Sinde-lau ophitze. iS^or^.

Poet.22. ved Hjelp af . . en ophidset Phan-
tasie gik det (o: at se engle) . . let an.
Horreb. II. 166. Jeg besidder af Naturen
en glødende Kjærlighed til mit Fædre-
land, hvilken er næret fra Vuggen af og

ophidset i de senere Tidev.Cit.l843.(PLait^
rids.S.VIII.15). jf: (han) var efter Sam-
talen med sin Moder bleven end mere op-
hidset paa at træffe Susanne. Schand.VV.
142. 2.2) bringe i en tilstand af vrede, harme;
ogs. (især i forb. m. j^ræp-led): ved agitation

olgn. faa til at paabegynde kamp, fjendt-

ligheder, uroligheder olgn.; opirre; hidse op
(se I. hidse 4.2). hvad giør icke Elskov?

10 ben kand ophidse Børn mod Forældre.
Holb.Mel.III.2. Han er i sig selv en from
Mand, men lader sig dog undertiden op-
hidse af Sinåre.VSO.II.573. man ophidsede
Hingster uden Ryttere til indbyrdes Strid.

Molb.DH.I.154. Den, som i Tale eller Skrift

. . ophidser Klasser eller Dele af Befolk-
ningen til Had og Forbittrelse eller til

Voldsgjerninger imod andre Klasser eller

Dele af den, straffes med Fængsel, ioy
20 Nr.224yiil885.§3. den preussiske Styrelse

(forbød) Brugen af danske Flag og Kokar-
der og Afsyngelse af „ophidsende Sange".
Rosendal.D.II.2. refl.: Ophids Dem ikke,
Frue. Deres Nerver taaler det i^ike.Buchh.

UH. 64.
II

part. ophidset brugt som adj.

Blodhevneren (skal ikke) forfølge Mand-
draberen, medens hans Hjerte er ophid-
set (1931: i Ophidselse). 5M0S.19. 6. Nu
er jeg saa ophidset, at, om heele Ver-

30 den intercederede for ham, saa skulde
hånd icke s\ippe.Holb.Vgs.I.3. han var me-
get ophidset. S&B. II. -hidse, v. se -hisse.

-hidselse, en. flt. -r. det at ophidse (2)

ell. være ophidset fj/.Kønsophidselse). Som
Drankeren bestandigt behøver stærkere
og stærkere Ophidselse — for at blive

beruset. Kierk.lX.93. der er en Magt, som
virker sikkert paa Qvinden, og det er
Usandhed og Løgn, naar den lyder . .

40 med Lystens usunde Ophidselse. sws^.FI.
330.

II
især til ophidse 2.2. (de) deeltoge

i Oprør og Vold, i offentlige eller hem-
melige Ophidselser. Mynst. Tale. (1853). 8.

Gjæringen i Aanderne tager uhyggelige
Dimensioner. Jeg mærkede under mit
Ophold nylig i Kjøbenhavn tydelig Ge-
mytternes Ophidselse. Schand.AE.174. *Jeg
hører igen tJdraaberen (o: paa hvalfanger-
baaden) synge fra Mastetoppen: Dér— dér

i o blæser han (o: hvalen) \ |
Igen springer jeg

op i Rigningen for at se ligesom de andre
— vi kommer ned igen, vilde af Ophid-
selse. JVJens.Di.91. CP -hidser, en. per-

son, der ophidser (især til oprør, uroligheder

olgn). Jomtou.CM.177. flere Steder (hold-

tes) Agitations -Møder; Politiet greb ind
og anholdt nogle af de værste Ophidsere.
DagNyh.Vsl929.11.sp.2. -hisse, v. [l.i] (tid-

ligere alm. skrevet -hidse, se ndf. f -hidze:
60 Sort.HS.E3v). vbs. -ning (Reskr.(MR.)^yi

1749. PUy9l795.§8. MO.). (jf. hisse op u.

II. hisse 2; nu sj.) d. s. s. -hejse, de op-
hidsede raaen (1819: satte Raaseilet til;

for den vind, som blæste. ApG.27.40(Chr.
VI). saa snart (de vagthavende) saae et

Skib udi Søen, ophissede (de) et rødt Flag
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paa en høy opreyset Stang eller Mast.
Holh.Berg.29. hans krigerske Ledsager gik
tilbage over Broen og . . den ophissedes
igjen. Ing.KE.I.196. -hitse, v. se I. -hidse.

-hitte« V. [3.8] {ænyd. d. s.; jf. hitte op u.

hitte 4.1 ; nu sJ. i rtgsspr., jf.: „Talespr.,

men ikke hyppigt."ievm.) opjfinde ell.fiscer)

finde paa, udtænke, hitte paa (noget). Vi vil

ligge Hovederne sammen, og ophitte en
JvLule-heeg. Holb.Jul.3sc. (maskinen) er

mindre end dend til samme Brug i

Tydskland ophittede. LTid.l?23.11 9. Jeg
maatte altsaa ophitte et rimeligt Paaskua.
Blich. (1920). XIX. 108. VilhAnd. Erasm. I.

228. Feilb. -hitze, v. se -hidse, -hive,
V. [l.i] [-|hi-'va] vbs.-nmg (se ndf.). (især^)
hive (III.l) op. VSO. (et net til undersøgelse

af havdybet) som efter endt Indsamling
atter lukkes, naar Ophivningen begynder.
NaturensV.1912.356. \ -hjertet-hed, en.

[9.2] {vel dannet ef^erBehjertethed) tilstand,

præget af større mod, tapperhed olgn. den
særegne Massevirkning . . lader den mest
Skeptiske gaa som Frivillig i Krigen hel-

lere end han modtager en Beskyldning
for Fejghed under den almene Ophjær-
tethed og Begejstring. EBrand.Fra85 tiWl.

(1891).4. -hjælp, en. [9.2] (nu sj.) vbs.

til -hjælpe (2): fremhjælp; støtte; fremme.
KSelskSkr.VII.318. (Absalon) fører Mun-
kekulturen . . ind i Landet til Fremme og
Ophjælp baade af Oplysning og alt gavn-
ligt borgerligt Yir^e. Fædrelandei^^/il910.
38.sp.2. -hjælpe, v. [-ijæl'&a] vbs. -ning
(vAph.(l?59). PAHeib.R.I.170. Davids.K
K.402. Fridericia.NH.1.228) ell. (sj.) -else

(LTid.1759.110), jf. -hjælp. (ænyd. d. s., jf.
ty. aufhelfen) 1) [1-3] (nu næppe br.) i egl.

bet.: hjælpe op (se u. hjælpe 2.4j. Han op-
hialp derpaa sin Konge (o: der var faldet

om af udmattelse) . . og bar ham med Møie
til nærmeste Huus. Mall.SgH.174. VSO. 2)

[9.2] to ved sin hjælp bringe i en bedre til-

stand olgn. 2.1) (nu 1. br.) m. h. t. person:
ved sin hjælp redde en, ud af en fornedrelse,

ulykkelige forhold olgn. ell. hjælpe en frem
til en bedre stilling, bedre kaar olgn.; hjælpe
paa fode; hjælpe frem. ophielper (1907:
tager eder af; de Skrøbelige, i T/ies.5.i4.

(de) blive liggende i de Laster, af hvilke
en redelig Mand vil ophielpe åem.Spec-
tator.318. Ophiælpe et ungt Menneske.
vAph.(1764). I dette Aar indgiver (Shake-
speares) Fader . . ophjulpet af ham, en An-
søgning til Herald College om Tildeling
af et Vaabenskjold. brandes. Flll.i 7 7. 2.2)

w. h. t. sag, forhold (navnlig: foretagende,
virksomhed) : ved sin hjælp bringe i en bedre
tilstand; fremhjælpe; fremme; ogs. (nu l.br.):

genoprette, raade bod paa (tab, skade osv.).

LTid.1736.555. Henrik den 4de vendte sin
Agtsomhed til at ophielpe det forfaldne
OeeonomiskeYæsen.Schytte.UR.I.?5.(han)
sørgede for at ophielpe de Stæder, som .

.

vare iortaldne. Molb.l)H.lI.168. han vil

ophjelpe Litteraturen, betale Honorar,

forlægge Skniterl Heib.Poet.V1.174. han
(fandt) paa at bygge en Jærnbane, der
kunde ophjælpe Velstanden. /Sor)/iC/aw8«f.

R.114.
II
ophjælpe de forfaldne sa-

ger, (nu næppe br.) ved sin hjælp bringe

en person paa fode, paa ret køl (igen).

VSO. -hjælper, en. [-ijæl'ftar] (nu næp-
pe br.) person, der ophjælper (2). *Tør da
hver Kiøbstæd ey af denne Kiøbstæd (o:

10 Nibe) lære,
|
At Christijan mueligst vil

enhvers Ophielper være? ChrFlensb.DM.
111.77. *Han var de Fattiges Ophielper,
Flidens Fremmer. Prahl.STJ.1.61. CP -ho-
he, V. [1.2] [-|ho'ba] vbs. -ning (s. d.).

samle i en hob, dynge; opdynge; hobe op.

Ophobes Erter, og bæres i Stak, som
anden Sæd, naar de ere tørre? — Ney.
JFFrahl.AC.69. Omkring eller under Hyt-
terne ophobedes bortkastede eller tabte

20 Brugsgenstande og Atfsdd. De forhist.Tider

iEuropa.I.(1927).292. jf.: ved din Vredes
Veir ophobedes (Chr.VI: forsamledes;
1931: dyngedes .. opj Vandene, Strøm-
mene stode som en Bynge. 2Mos.15.8.

\\

refl. de opbyggelige Bøger og Traktater,
der ophobede sig paa hendes Bord. /Se /iawr?.

F.184. CP -hohnliig:, en. [I.2] [-|ho'bneii]

vbs. til -hobe (ell. hobe opj; ogs. om det op-
hobede, det, som efter Ophobningen er

30 sammenravset (sammenrevet) paa Ageren.
JPPrahl.AC.72. Selv om man ikke gør rent
i mere end ét Værelse ad Gangen, kan
det dog ikke undgaas, at der altid bliver
nogen Ophobning af Bohave. IngebMøll.K
H.90.

II
billedl. Denne Ophobning af Aand-

løshed. Løgn, Humbug, Snyderi. Schand.
VV.112. I Venskab er aandelig Sundhed
og Skønhed tydeligst udtrykt . . Men og-
saa her gælder det ikke blot at søge Øje-

40 blikkets hidsige Ophobning, men den lige-

lige, jævne Fordeling. TroelsL.XIII.82.
Ophold, et ell. (nu ikke i rigsspr.) en

(Moth.H250. Gram.Breve.151. Slange.Chr
IV.1053. jf. Feilb.). [i(nb,h(i>r] Høysg.AG.8.

flt. d. 8. ell. (sj.) -e (Rask.Retskr.325). {ænyd.
d.s., ^Z^a. uphold (Suso.13.60), oWw. upp-
hald; /t7 opholde)

1) til opholde 1; vist kun i ssgr. som Op-
holds-rem, -ring, -spændestykke, -strop.

50 2) til opholde 2. 2.i) f til opholde 2.i:

bevarelse; opretholdelse, det Ondes Op-
rindelse og Ophold (kan) meget vel . . be-
staae med (guds) Syndes-løse Fuldkom-
menheder. £i/sc/i.P/ii//iis<.40. 2.2) til op-
holde 2.2, i forb. livs ell. (nu kun) livets
ophold, ^J/*. Livsopholdj det at opretholde
livet ell. det, hvormed man opretholder livet;

underhold; udkomme; livsfornødenheder; ofte

i forb. som faa, have noget til livets op-
60 hold. da skal han ikke formindske hen-

des Livs Ophold (1931: Kødspise^, hendes
Klæ,dning. 2Mos.21.10. Det er . . bekiendt,
at mange i lange Sygdomme spise . . saa

lidet, at det ey kand ansees for sufficient

til Livs Ophold. Ruge.FT.278. min Fader
var for stolt til at ville modtage sit Livs
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Ophold af hendes Hænder. JSeib.PoetVIL
151. savne det nødvendigste til Livets

Ophold. M0.LU19. Enhver, der vilde,

(kunde ved forsamlingshuset) for 25 Øre faa

noget til Livets 0^\io\å.JakKnu.GP.33.

2.3) (nu især diai) til opholde 2.8: det at

ernære, forsørge sig selv ell. andre; ogs. om
livsfornødenheder, indtægter, penge at leve

af; ernæring; forsørgelse; udkomme;
livets ophold (se u. bet. 2.2^. (Finland) er et

frugtbar Land paa Korn, Fæe oc Fisk, oc

alle slags, som tiener til Menniskens Op-
hold. P^i^^^.i^P.^S. paa (udmarkerne) lade

Indvaanerne en Deel af deres Kreature .

.

søge deres Ophold om Sommeren og Hø-
sten. JPPrahl.AC.44. den Klasse, paa hvis

Industrie mange Tusindes Ophold beroer.

FrSneed.1.350. min Fader . . fandt sit Op-
hold ved at w.iiåeiv\SQ.Blich.(1920).KXIX.

59. „det er saa tungt at være fattig" . .

— „vi har jo da . . havt Opholdet endnu,
om ogsaa det er gaaet med SlæberL^^nf
Niels.FL.1.5. jf.: træet er ildens føde og
tønder, ligesom legemet er sielens op-
hold. Holh.DNB.84. || om aftægt olgn. Cit.

ca. 1 700. ( VSO.). Blich. EBindstouw. (1842).
46. (han) oprettede . . en Ægtepagt med
sin unge Hustru, som han deri sikrede et

livsvarigt Ophold fra Gaarden. Aar&Sorø.
1924.31. Feilb.

3) t til opholde 3: opførsel; adfærd.
Skolemesternes . . uskikkelighed i Liv og
Levned, eller utilbørlig ophold imod Bør-
nene. Cit. 1 721. (TJwgerJensen. Fr.I VsSkoler.

(1921).66).

4) til opholde 4; spec. i flg. anv.: 4.1) til

opholde 4.1: tilbageholdelse paa et sted,

inden for visse hindringer, skranker
olgn. (aaen kunde) giøres navigable for

store Pramme . . dersom et Par Sluser til

Vandets Ophold, bleve anlagte. EPont.At-
las.III.386. (skibene) skulde udi alle Til-

fælde frie være for Arrest og Ophold.S/an-
ge. ChrIV.1028. Cit. 1792.(AarbAarh. 1933.
101).

il
nu kun (dial.) konkr., om krumt

stykke jærn paa stjærten, der hindrer kob-

lerne i at skride tilbage, ell. om træstang

foran stjærten ved studekørsel ell. (tidligere)

om reb, kæde til at binde hjulet fast med ved
kørsel ned ad bakke (Moth.B.250). Feilb.

4.2) (nu næppe br.) til opholde 4.2: hin-
dring, midlertidig standsning ell. for-
sinkelse paa vandring, rejse olgn. Com-
mendanten der, som skulle befordre os,

giorde os megen Ophold, inden vj fick
[este til Reysens Fortsættelse. Æreboe.

110. Opholdet . . vilde nøde os til at pas-
sere en stor Skov midt om Natten. CBernh.
VI.163. Fisker.SøO. jf.: (de svenske angri-
bere) maatte vende tilbage . . uden at ud-
rette andet, end at opbrænde den Præstes
Gaard, som saa snildt havde vidst at giøre
Ophold i deres første Fremgang. Mali
(Rahh.LB.1.2). 4.3) (nu især i forb. uden
ophold^ til opholde 4.5: udsættelse; op-
sættelse; forsinkelse; forhaling, paa

det at Sagen skulde ingen Ophold lide,

bleve strax forordnede nogle af Danne-
marks og Norges Rasiå.Holb.DH.1.699.
hånd (fandt) paa et Paaskud efter det
andet til dette Giftermaals Oiphold. Slaiige.

ChrIV.410. Befindes det, at Skriveren har
giort sig skyldig i utilbørligt Ophold med
Actens Beskrivelse, bliver han . . at ansee
med Mu\ktForordn.^Vil828.§7. CBernh.

10 VI.76. Befindis enten af Parterne at have
giort Ophold med Skiftet imod Loven.
DL.5—2—21. Strax efter at have mod-
taget Deres Brev og Prædiken, vilde jeg
skrevet, men en slem Forkiølelse . . har
endnu mere end Hellig-Dagene gjort Op-
hold. Cit.l833.(Grundtv.B.II.223). det tå-
ler ingen ophold. Moth.H250. Forlad
mig, Herr Greve, at jeg ikke er kommen
før, en Sag, som intet Ophold taalte, har

20 hindret mig.Jacobi.(Skuesp.IV.172). Sagen
taaler intet Ophold. Leth.(1800). || uden
ophold, (jf.u.bet.Q) straks; uopholdelig;

ufortøvet. *Jeg dig maner og beder . .
| At

du dig her indfinder
|
Uden Ophold og

mnder. Holb.UHH.II.2. Pengene bleve
mig ganske rigtig og uden Ophold he-
t2ilte.Hauch.MfU.316. Bagger.1.63. Ludv.

5) til opholde 6. 5.1) det at opholde
sig et sted; ogs. om den tid, i hvilke7i

30 man opholder sig paa et sted; ofte (m.
overgang til bet.b.2) i forb. tage ophold,
have ophold (nu næppe br. sit ophold^.
Apis havde sin Ophold til Memphis i en
Tempel. LTid.1741.564. *Hvor har du havt
dit Ophold

I

Saalænge langt fra mig?
Bagges.ND.172. Annunziata talte om sit

Ophold iFloTents.HCAnd.I.163. *jeg med
et længer Ophold ei |

Ham i den kolde
Kirke vil besvære. PalM.IV.35. tage Op-

40 hold, sit Ophold paa Landet. MO. Naar en
Person . . paa ny findes skyldig i nogen
af de . . omhandlede Lovovertrædelser,
kan der ved Dommen gives ham Paalæg
om . . at tage Ophold i den Kommune,
som af Politiet anvises ham.XovAV.65V4
1911.§8.

li (jf. bet. 6.2) om kost og logi (jf.
ssgr. som Kur-, Landophold^. Hans Far-
broder . . gav ham Ophold i sin egen .

.

Bolig. Qylb.EA.196. Kan Du kanske be-
50 tale for dit Ophold (o : hos en kone). Schand.

BS.185. en husassistent lønnes med 60-60
kr. foruden opholdet I 5.2) (nu kun m. over-

gang til bet.5.1) opholdssted. vAph.(1759).
Stengiederne . . vælge helst Soelsiden af

Skovene til deres Ophold. LSmith.DN.133.
*KomI

I
Her er for Dem og mig et far-

ligt Ophold. Hrz.XII.177. vi (saa) ham
histude i det landlige Ophold sysselsat

med nye . . Foretagender. Mart.JLH.6.
60 6) til opholde 7: standsning i, af-

brydelse af en virksomhed; nu især

om det (kortere) tidsrum, i hvilken en virk-

somhed er standset, afbrudt; pause. Denne
Aandedrættets Ophold varer hos dem (o:

stærkt lammede mennesker) ikkun nogle Mo-
ments. LTid.1738.235. efter anledning af
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Tegnene gjør (han) et lidet ophold med
læsningen paa somme steder. Høysg.AQ.
170. Ophold i Musikken. ikfwsi/cL. ('iSOJf;.

180. Træthed paa begge Sider fremkaldte
et kort Ophold i Striden. Molh.DH.II.122.
Pulsens Ophold. 750. Toget har V2 til 1

Minuts Ophold paa Stationerne. Jernftawe

T.^Viil934.7.8p.4.
II

i forb. uden ophold,
(jf. u. bet. i.s) uophørlig; ustandselig. Han
arbeider uden Ophold, han berøver sig

Hvile. Sporon.Mod.212. Det regner uden
Ophold.750. S&B.
Ophold-, i ssgr. se Opholds-.
opholde, V. [<«)b|h(ol8] (f oppeholde.

Holb.DH.II.733). præt. -holdt ell. (nu ikke

i rigsspr.) -holdte (JJuel.lO. Stampe.1.295.
OGuldb.Br.l) ell. f -holdede (Thurah.B.267.
ChrFlensb.DM.1.52); part. -holdt ell. (nu ikke

i rigssprJ -holdet (Holb.DH.III.45. Suhm.
(Sk Vid.X.70). JBaden.Horatius.1.285) ell.

(nu ikke i rigsspr.) -holden (som fk. : Holb.
DH.I.620), hvortil best. f. og flt. -holdne
(Holb.Ep.V.107. Reiser.III.367); im^?. -hold

ell. t -holdt (Falst.Ovid.97) i vbs. (især i bet.

2) -else (Ruge.FT. 187. Grundtv.B. 1.484.

Høffd.E.231. Svedstrup.EG.n.340) ell. (nu
næppe br.) -nlng (Visd.l6.21(Chr.VI). vAph.
(1759). VSO. j/Opholdningsmiddel (o: livs-

fornødenhed). Tode.ST.II.14), sml. Ophold.
(glda. op-, oppæ-, uppeholde, æda. up-, up-
pæ-, uppihaldæ (se Lund.Ordb.156), oldn.

upphalda; jf. holde op samt holde oppe
u. n. holde 40-41)

O (jf- op 1 og 2 samt II. holde 40.i og
40.3; nu næppe br.) føre, løfte op ell.

bære, understøtte og saaledes holde oppe,
i vejret. Aaron og Hur opholdte (Moses')
hænder (1871: holdt hans Hænder oppe^.
2Mos.l7.12(Chr.VI). den anden ^pi^e^ fuld-
te efter, som opholdt (1871: barj hendes
Mæåehon. St.tEsth.l5.2(Chr.yi). Med Ha-
len . . deel er dette liUe Dyr Vandet . . og
veed formedelst den samme at opholde
sit Legeme iYandet. LTid.1738.261. vAph.
(1764).

II jf u. II. holde 40.i: de for-

skiellige Maader at fastbinde og opholde
Hesten paa, medens den beslaaes. CFi-
borg.Beslaglæren.(1837).124.

\\ (jf. bet. 2)
billedl. *Opholdt mit Hoved, som den eene
kand ophøye,

|
Der haver slaget det i

Stygis Vande ned. Falst.Ovid.97. *De Støt-
ter, som opholdt mig i min Højhed,

| De
falde. Blich.(1920).VI.259.

2) (jf. II. holde 40.4; overf. anv. af bet. 1.

2.1) (højtid., nu især bibl., relig.) bevare fra
forfald ell. undergang; holde i god tilstand,

god gænge, ved magt olgn.; holde ved lige;
bevare; opretholde; spec. m. h. t. levende
væsen: holde sin haand over; holde i

live; beskytte; ogs.: holde ved godt mod;
holde aandeligt oppe. Saa længe disse
Ting vare ved Magt, opholdte de Re-
Enhliken. JSneed.VIl.189. *Helbreden var
am for kier, at han den ei skulle op-

holde. Storm.Br.19. Kun . . hendes Tillid
til Forsynet opholdt hende. Engelst.Phil.6.

*Ophold din Kirke, Jesus sød. Orundtv.S
S.I.286. Gud opholder Verden, det er:
han gjør ved sin Almagt, at Verden be-
staaer. Uden Guds Opholdelse maatte alle

skabte Ting forgaae. Katek.§63. en Bøn til

Gud om ogsaa fremtidigen at opholde Hr.
Ulrik Christian. J'PJ'ac.i.65.

||
(nu næppe

br.) refl.: holde stand; klare sig; holde sig

oppe. Man faar at haabe det bedste og
10 opholde sig med den Fortrøstning, at Gud
kan giøre alting godt. Langebek.Breve.30.
opholde sig ved Haabet om en bedre
Fremtid. 7/SO. 2.2) m. h.t. liv(s-virksomhed):
bevare, sikre fortsættelsen af; opret-
holde. Fal8t.0vid.56. Halv død af en
i fem Aar bestandig tiltagende Udmat-
telse havde jeg Aftenen tilforn havt Umage
med at opholde saa meget Liv, som er
nødvendig for at — sove. Bagges. L. 1.4.

20 Jeg haaber vel at kunne opholde hans
Liv i nogle Timer. Oylb.1.263. || nu næ-
sten kun (i forb. som opholde livet^ ; skaffe
sig, faa livsfornødenheder ell. klare sig m. h. t.

livsfornødenheder. Du skal give (daglejeren)

sin løn paa sin dag . . thi hånd er nød-
tørftig, og dermed opholder hånd sit liv

(1871: til den sætter han sin Huj. 5ifos.
24.15(Chr. VI). Af blotte Kakaobønner have
endeel Skibsfolk opholdt Livet en heel

soMaaned. ro^e.77.iJf^. *Vi Bølgen pløje
helst med Fred, | I Kamp med Vind og
Vove,

I

Som mange Liv opholdes ved.
Grundtv.SS.IV.359. MO.I.1419. 2.3) (nu
næsten kun dial.) skaffe, give føden, livsfor-
nødenhederne; ernære; underholde; for-
sørge. Indkomsterne ere for faa, at de
deraf kunne opholde verdslige Præste.
Reiser. III. 199. flere Barselqvinder ere
døde, hvis Børn saaledes i længere Tid

40 have maattet opholdes paa Ammestueme
og siden af Stiftelsen udsættes paa Lan-
det. BiblLæg.XX.265. Hans Christensen
maatte opholde Sønnen, til han var 30 Aar.
OrdbS.(Sjæll.). i forb. m. præp. med: den,
der Gierningen giorde, (skal) betale Bad-
skerløn, opholde den, som Skaden haver
faaet, med hans Kost imidlertid. Di.^—

7

—10. han opholdt ('i854; underholdtj paa
sin egen Regning over 200 Mand med

^ Fødevare. Mall.SgH. 155. || refl. Audun
eiede ikke meget meer end det, hvormed
han kunde opholde sig selv og sin gamle
Moder. Mall.SgH.458. jf: i de fleste Til-

fælde (kan bladene) ikke opholde sig selv,

men maa have Støtte af dem, der har In-
teresse af at have et Organ for deres
Anskuelser. Østrup.(GadsMag.1929.322). i

forb. m. præp. med: jeg haver opholdet
mig med Frugter og Rødder, og sovet i

60 Træernes Toppe. Suhm.(SkVid.X.70).
3) (til op 2.3j t ref,.: opføre sig; for-

holde sig. Kong Sigismund hafde be-
giert, at (hans gesandter) maatte nyde . .

Sikkerhed, hvilket dennem ikke kunde
negtes, saa længe de sig vedbørligen op-
holdte. Slange.ChrIV.145.
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4) (jf. op 7.1 og II. holde 40.2j egl.: danne
hindring for (den videre bevægelse af) noget,

bringe til midlertidig standsning olgn. 4.1)

(nu næppe br.) i al alm.: ved hindringer,

skranker olgn. hindre noget i at komme frem,

videre, tvinge noget til at forblive paa et

sted, bringe en bevægelse til standsning olgn.

;

holde tilbage; standse, hånd opholder
vandet (1871: holder Vandene tilbageø,

og det horttøTTes.Job.l2.15(Chr.yi). Et
eniste Hiul . . bringer alle de andre i Be-
vægelse, hvorudi dog hver for sig kand
opholdes uden at det hindrer de andre.

LTid.1726.14. denne ene Mølle opholder
alt det Vand, som 5 omliggende Møller
maler ved. Cit.l803.(AarbAarh.l933.111). ||

m. h. t. person. Hun vil undflye, men Bal-

der opholder hende med Magt. Ew.(191é).
III.73. (feens hest) bærer Dig over Land
og Hav, Bjerg og Dal, den kjender ingen
Grænser, som opholde Menneskene. Gold-

schm. 11.269. spec. m. h. t. forbryder: an-
holde; sætte fast. da maa mand hannem
ej opholde, men mand skal fare til Huus
med hannem, og lade Kosterne besigtige
meåWidnisbjrå.DL.6—15—15(efterJyLov.
2.74). jf.: et Rescript til Førsten af Løven-
stein, i Kraft af hvilken besagde Forfat-

tere ey alleene i sikker Forvaring skal

opholdes, mens endog Inqvisitorie mod
ham forfSLies. LTid.1737.368. 4.2) tvi7ige en
til midlertidig at afbryde en vandring, rejse

osv. og forblive nogen tid paa stedet ell. be-

virke, at bevægelsen foregaar langsommere,
tager længere tid; standse; forsinke.
spænd for og far ned, at Regnen ikke
skal opholde åig.lKg.18.44. Skibene bleve
. . længe ophoTdne af en contraire Vind.
Holb.Intr.1.443. (storkeungerne) prøves, for

. . at der ingen Efternølere bliver til at

forsinke og opholde paa Reisen. Bogan.I.
125. opholdt af Mo&winå. Scheller.MarO.
billedl. : en Begivenhed, der . . for en Stund
opholdt ham paa hans Sejrsbane. Pont.LP.
I V.33. 4.3) ved at lægge beslag paa ens hjælp,

opmærksomhed olgn., ved at underholde, tale

med en olgn. foraarsage standsning, afbræk
ell. forsinkelse i hans rejse, vandring, fær-
den ell. virksomhed, arbejde; sinke; ulej-
lige; ogs. (nu næppe br.) m. h. t. opmærk-
somhed olgn.: lægge beslag paa. lad os
opholde dfig (1931: holde dig tilbageø lidt,

saa ville vi lave et Bukkekid for dit An-
sigt. Dom.13.15. Det første Skilderie, som
opholdt min Opmærksomhed, var Kierlig-
hed, afbildet ved (en moder med sine børn).
ArgusJ771.Nr.38.2. Jeg vil ei opholde Læ-
serenved flere deslige Fortælninger.Z^ra/^^.
VF.24. Du maa see at opholde ham saa-
længe.F/SO. *En Qvinde traadte ind, og
Øieblikket

|
Derefter Lægen, som var op-

holdt lidt PalM.V.326. Jeg skal ikke op-
holde Dem \ænge.IJohans.J.130. jf. (spøg.):

de plagede stakkels Patienter verre end
Bødler heele Aar, da jeg derimod aldrig
opholt en Patient over 3 Dage (o: før han

døde af kuren). Holb.Arab.lsc. \\ lade sig
opholde af, blive standset, sinket ell. dis-

traheret af ell. opholde sig ved (se u. bet. b.i).

Saa kritisk som han var, lod han sig sjæl-

dent i sin Læsning opholde af Enkelt-
heder. jBr«ndes.II.45'5. Vi havde ladet os
opholde af det mekaniske Legetøj, som
Gadesælgerne faar til at snurre rundt
paa Fortovene. JVJens.lM.113. || i forb. m.

iopræp. med. Jeg vilde nok fortelle Histo-
rien, dersom jeg icke frygtede at opholde
Retten aeTmea.Holb.Jep.IV. 6. De har ikke
Ret i at opholde Folk med Narrestreger
fra at gaae i deres lovlige Kald. Heib.Poet.
1.457. 4.4) (nu 1. br.) holde i uvished; især:

ved overtalelse olgn. faa til at vente med
noget; holde hen; ofte i forb. som op-
holde med løfter, snak (",//". w. II. holde
40.2j. vi har haft ti og ti Bud derom (o:

20 om fadet var færdigt) , men man opholder
os kun med ^n?iek.Éolb.Kandst.I.5. (for-
ældrene dristede) sig af Frygt for Løven
ikke at give ham reent Afslag (paa dens
frieri). De søgte derfore at opholde ham
med Com^\\menteT.sa.MFbl.99. Opholde
Een med forgjeves Haab.ie</i.('i800^. fra

Dag til Dag blev jeg opholdt med uop-
fyldte Løfter. Gylb.Sk.r. 4.5) (nu sj.) hin-
dre en i at gøre noget; hindre noget i

30 at komme til udvikling , komme frem;
bevirke en udsættelse, forsinkelse af
noget; forsætlig udskyde, sinke, træk-
ke noget i langdrag, nun sadlede Asen-
inden og sagde til sin Dreng: led den og
gaa, ophold mig ikke i at (Chr.VI: op-
hold mig ikke atj ride fort (1931 : Stands
mig ikke i FsLTten).2Kg.4.24. der Felix
hørde disse ting, opholdt han dem (1819:
udsatte han S^geji).ApG. 24. 22 (Chr.VI).

40 De Danske som have nogen Gield at for-

dre udi Sverrig . . bleve deres Betaling
baade opholdt og forholdt. Slange. ChrlV.
56. den Hovedforandring . . har hindret
og opholdt Udgaven af disse Smaaar-
heider. Bagges.1.298. Man maae . . vide,
at træffe den rette Temperatur (til mal-
tets spiring)i og derfor hellere søge at op-
holde Spiringen, end at slutte og ende
deii.0lbrygn.(1796).48. Hun opholdt Tiden

'O (o: trak tiden ud) med at betragte adskil-

lige Ting i min Moders Dagligstue. Gylb.
VII.211. Hvad var det paa den anden
Side, der opholdt Roms Undergang, det
var panis og circenses. JiT^crfe.J.^58. 4.6)

(undertiden m. overgang til bet. 6; nu l.br.)

refl.; dels: spilde sin tid; sinke sig;
tøve; dels: give sig tid (og dvæle, forblive

paa et sted); vente, jeg har ikke stunder
at opholde mig her længer. Holb.Usynl.

60 IIL6. Vil De behage at opholde Dem et

Øieblik, medens jeg gaaer hen at tale med
Frue Grevinden. Jacobi. (Skuesp. IV. 178).
Havde han ikke opholdt sig under Veis,
kunde han have været her længe før.VSO.
han vil gjøre en god Gjerning ved ikke
at opholde sig i Det, som han udretter
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for mig. CBernh.V.183. jf. u. bet. 4.4: *det

er icke Tid med Snak sig at opholde. Holb.

Faars.128.

40
5) {udviklet af bet. 4(f,); jf. u. II. holde
1.5) rell.i forb.m.præp. med, over, ved;

egl.: standse, tøve, dvæle ved noget (for at

beskæftige sig dermed). 5.1) i forb. opholde
sig ved elt. (nu næppe br.) med, i tan-

kerne ell. i tale dvæle ved, beskæftige sig (ind-

(etatsraaden) bad Thomas opholde sig i

hans Hus, saa længe han ønskede det.

Schand.TF.II.346. Ophold Dem ikke mere
end 6 å 7 Minuter i Vandet, selv om De
paa varme Dage har Lyst dertil. EGacZ.
TT.177.

7) 07. op 7.1; udviklet af bet. 4; jf. II.

holde 40.6; nu næppe br.) intr.: afbryde en
virksomhed (i kortere ell. længere tid); om

gaaende) med; tænke (dybere) over; tale (ud- lo virksomhed: afbrydes, standse (i kortere ell

førligt) om; lægge vægt paa. Mand vil ey
opholde sig med at efterforske, om nær-
værende værk . . er en Oversættelse af

det Tørkiske Sprog. LTid. 1737.461. Jeg
opholdt mig ved den første Læsning ikke
saa meget ved det Historiske, som ved
Lærdommene. JSneed.11.55. den Snaksom-
hed, hvormed jeg opholder mig ved saa-

mange Smaatræk. Blich.(1920).XIX.63. Vi

længere tid); høre op; ophøre; holde op;
standse; ofte i forb. m. præp. med. Op-
holdis med Forfølgningen, og fornævnte
Ting forbigaar, da er Arresten dermed
ophævet. DL.1—21—20. regnen af him-
melen opholdtes (1871: holdt op).lMos.
8.2(Chr.VI). (gid) Deres kiære Frues Re-
stitution motte blifve bestandig. Her haf-
ver endnu ikke Svagheden opholdet. Gram.

vil opholde os lidt endnu ved Edderkop- 20 Breve.l4. jeg har opholt et par dage med
pens Evne til at slaa Bro. NaturensV.1916.
131.

II
(nu 1. br.) d. s. s. opholde sig over

(se bet. b.2). Herpaa lastede han Sønnen
for alt hvad han havde paa sig. I sær op-
holte han sig ved hans Skoe. CPBothe.JN.
297. Grundtv.UdvJII.616. Hvem ophol-
der sig ved, naar man modtager et Brev,
der gør en glad om Hjertet, om et Ord
kan være galt stsiYet.VortHj.IVl.114. 5.2)

at skrive. Cit. 1864. (KLars. UK. 434). jf.:
befæstning skal opholde fra (1871: det
skal være forbi med Befæstningen ior)

Ephraim. Es.l7.3(Chr.VI).
opholdelig:, adj. (jf.glda.OYerupholle-

lig, uendelig; nu kun i ssg. uopholdelig) til

opholde 4.5: som opsætter, udsætter ell.

forhaler noget, den . . behørige Citation
(skal) af Auditeuren . . strax uden For-

i forb. opholde sig over, tale kritisk ell. 30 hold eller opholdelig Tidsspilde udfærdi-
nedsættende om; kritisere; have noget at ud
sætte paa; finde mangelfuld, urigtig ell. mær-
kelig, paafaldende ; tidligere ogs. : beklage sig;

gøre indsigelse, de smaa Ting, som Hr. L. .

.

opholder sig over. LTid.1759.152. han (tog)
mig ved Vingebenet, og slængte mig til

Siden. Jeg opholdt mig derover, og kaldte
ham en Grobjan. Skuesp.IX.250. „med For-
lov at spørge, hvor er den gode Ven fra?"

ges. MB.1706.134. Opholdelse, en. se

opholde. Opholdelses-drift, en. (jf.
opholde 2.2; sj.) selvopholdelsesdrift. Søi-

berg.HK.126. Opholder, en. (f Ophol-
dere. Fflug.DP.893). {ænyd. opholdere i bet.

2) til opholde (ell.holåe opj; især: 1) (vet.

ell. smed., nu sj.) til opholde 1: medhjælper,
der under beslaaningen løfter hestens ben,

holder op". C Viborg.Beslaglæren.(1837).127.
Man opholde sig ikke over saa ufiint 40 129. 2) (nu kun bibl, relig.) til opholde 2

og ligefremt et Spørgsmaall Blich.(1920).
X1V.35. den pyntede Pøbel har altid no-
get at opholde sig over. FruHeib.B.I.130.
I Vinter gik jeg ikke mere nedringet . .

jeg vil ikke vente med at tage Afsked
med det Ungdommelige, til man opholder
sig over, at jeg ikke gjør det. Tops.II.338.

6) {udviklet af bet. 4.6; jf. II. holde 40.5)

refl. ell. f i pass. (lSam.21.7(Chr. VI). Pflug.
DP.192): leve, bo et sted; nu især: mid- 5Qrem', fagl.) rem
lertidigt (for)blive, dvæle, have slaaet
sig ned et sted; om dyr: leve, færdes,
holde til et sted (især: for en vis tid, paa
deres vandringer, strejftog); (l.br.) om ting,
der er i bevægelse : for en vis tid befinde sig
paa et sted. Kongens Undersaatter og alle
de, som i Kongens Riger og Lande sig
opholde. DL.l—1—5. Han opholder sig i

et Huus ved Nørre-Port hemmelig. ^oZ&.

person, der opretholder noget, holder i live,

underholder, forsørger; især om gud. Jo-
seph . . var sine Brødres Fyrste, Folkets
Opholder. Sir.49.20. Potuanerne troe een
eneste almægtig Gud, altings Skaber og
Opholder. Bagges. NK.86. *Vor Gud, Op-
holder og vor FsiderlIng.ESE.VIl.218.
Kierk.X.303. Opholde-rem , en. (ogs.

Opholder-. LandbO.IV.196). (jf. Opholds-
der er del af seletøj og

tjener til at holde noget oppe, bære noget.

Landbo.IV.196. Opholder-strop, en.

(fagl.) strop, der er del af seletøj og tjener

til at holde noget oppe, bære noget. LandbO.

Masc.III.5. Føden . . opholder sig noget 60 f
i Maven, gaaer ind i Tarmene. Cuvier.Dyr-
hist.1.34. det er bekjendt at der paa Kav-
kasus opholder sig mangfoldige andre
Fol\Leiserd.Rask.Udv.II.43. (skovskaden) op-
holder sig i Løvskovene overalt i Europa
og i Asien. Kielsen.Naturhist.II.(1809).155.

IV.196. Opholde-(spænde)stykke,
et. Ci/".Opholdsspændestykke; fagl.) (spæn-
de)stykke, der er del af seletøj og tjener til

at holde noget oppe, bære noget. LandbO.
1V.196.

-----
- --

7.196. Opholdnins? en. se opholde.
Opholdniiis:s-itilddel, et. til ophol-

de 2.2-3: (Z. .9. s. Opholdsmiddel. frisk Luft
er den sande Livsbalsam, eet af de her-
ligste Opholdningsmidler for den heele
levende Skabning. Tode.ST.II.14.
Opholds-, i ssgr. ['(obhcols-] (sj. Op-

hold-, se u. Opholdssted) til Ophold; især

XV. Rentrykt Vg 1934 53
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(hvor intet andet ndf. angives) af Ophold 5.

-bevis, et. f.;/. -kort; emh.) bevis for op-

holdstilladelse. Kaper.^ -hog, en. (emb., for-

æld.) en for udlændinge, der søgte arbejde i

Danmark, af øvrigheden udstedt bog, der gav
ret til ophold i landet (og samtidig tjente

som skudsmaalsbog). LovNr.52^^/sl875.§4.
Lassen.S0.631. f -bred, et. [2.2-8] udkom-
me; levebrød. JFriis.l30(se u. Livsbrød 1).

-g^affel, en. [4.1] (foræld.) stang, der i den

ene ende har en gaffel, i den anden en pig,

tidligere brugt til at sætte under bagvognen
ved standsning under kørsel op ad en bakke.

MilTeknO. f -kilde, en. [2.3] indtægts-,

erhvervskilde; næringskilde (2). JohsBoye.
111.38. -Icommnne, en. (emb.) dels brugt

som modsætn. til Erhvervskommune om den
kommune, hvori man har fast ophold; dels

brugt som modsætn. til Forsørgelseskom-
mune om kommune, hvortil man er flyttet

(fra forsørgelseskommunen), og hvor man
har taget ophold. LovNr.67^U1891.§51. Lov
Nr.85^^/6l903.§l. -kort, et. (foræld.) d.s.s.

-bevis. Han havde baade Pas og Opholds-
kort. fi'CAncZ.X^5^. -linie, en. [4.i] (geol)

om de grænselinier, hvor isranden (under
istiden) i længere tid har holdt sig nogen-
lunde stillestaaende. Uss.Danm Geol.^ 260.

-lokale, et. lokale til at opholde sig i.

t -middel, et. [2.2-3] (jf. Opholdningsmid-
åe\) middel til at opretholde livet; udkomme.
(Kalk.Y.773). vAph.(1759). JohsBoye.III. 9.

-paalæg, et. (jur.) paalæg, som i visse

tilfælde gives en lovovertræder om at tage

ophold et sted ell. holde sig borte fra et

sted. LovNr.53^Vsl909.§675. -peiis:e, pi.

(emb., foræld.) d. s. s. -tillæg. LovNr.92^^U
1893.§8. -rem, en. [1] O/. Opholderem;
nu næppe br.). Naar en Hest har været i

en Reyse eller Kiørsel, og er varm, naar
han hiemkommer, bindes han op i Op-
holds-Remmen, som er fæsted paa Spiil-

tov-Stolperne. OeconJourn. 1757. 182. Op-
holdsrem . . en Rem, som fæstes foran
paa Vognstangen, og hvori Stangkudsken
løfter denne op ved Af- og Paaprotsnin-

f
en. MilTeknO. -ring;, en. [1] (nu næppe
r.). paa den udvendige Side (af stav-

seletøjets stavtræ mærkes) Opholdsringlæ-
deret med Opholåsringen. MilTeknO.276.
-rum, et. (jf. -lokalej rum til at opholde
sig i; især: rum, der tjener til ophold for
en gruppe personer (fx. mandskabet om bord
paa skibe). ADJørg.(SdjyAarb.l892.254).
DagNyh.''/9l913.Till.l.8p.4. -sknr, et. (jf.
-lokale, -rum^. FagOSnedk. -spænde-
stykke, et. [1] fj/. Opholdespændestyk-
ke ; nu næppe br.) spændestykke i seletøj, der
bærer omgangen. MilTeknO.214. -sted, et.

("t Ophold-. Biehl.(Skuesp.III3.117). Bagges.
Ungd.II.198). sted, hvor man opholder sig (jf.
Ophold 5.2). LTid.1736.447. Dan tog Leire
til sit bestandige Opholds-Stæd.^MAm.B^is«.
1.106. jeg har intet fast Opholdssted, ikke
engang noget retFædreland.jffawc/i.IF.iii.

det med nogle Bræder fra det øvrige Loft

afsondrede Rum, der tjente ham til Op-
holdssted om Natten. /Sc/iand.F.^76. }\sted,

hvor dyr opholder sig, har tilhold. LTid.
1738.440. Skovene . . ere Opholdssteder
for Kreature. Schytte.IR.II.274. Grundtv.
BrS.127.

Ij
(nu sj.) i videre anv. Staden

haver ingen Havn eller Opholdssted for
^kihe. Reiser.1.52. Klosterne er mestens-
deels Fortvivlelsens Opholdssted. Frahl.

1(3 AH.III.88. -strop, en. [1] (jf. Opholder-
strop; nu næppe br.) en til rumperemmen
befæstet strop, hvori opholdsspændestykket er

anbragt. MilTeknO. -stue, en. (jf. -lokale,

-rum, -værelse samt Dagligstue j stue til at

opholde sig i; især om den stue (de stuer

j

i en lejlighed, i hvilke(n) man om dagen
(uden for maaltiderne) opholder sig. (fa-
milien) beboede en Stuelejlighed paa tre

temmelig smaa Værelser; det forreste
20 var Opholds- og Spisestue. Schand.SF.139.

Feilb.BL.15.
|j

(dial.) om aftægtsfolkenes
stue. Feilb. -teg^n, et. [6] (nu sj.) om
skilletegnene komma, punktum, semikolon, ko-

lon. Abrah.Møller.Da.Oriographie.(1781).48.

jf. Rask.Retskr.326. -tid, en. (nu sj.) tids-

rum, i hvilket man opholder sig et sted; op-

hold (5.1). (han) har selv vaaren nærvæ-
rende, saavel ved høystbemeldte Konges
Krigs-Toge, som hans Opholds-Tiid udi

2X)TjTkiet.LTid.l737.432. i min Opholds-
tid paa Øen.Blich.(1920).XXVIII.74. MO.
-tilladelse, en. (emb.) tilladelse for en
udlænding til at opholde sig i et land (en
vis tid). LovNr.57^y»1928.§5. -tillæg:,
et. (jf -penge ; emb.) løntillæg, der ydes em-
bedsmænd, funktionærer, der er henviste til

ophold paa steder, hvor opholdet er dyrere

end almindeligt; spec. om løntillæg til uden-
rigsministerielle embedsmænd, der gør tjeneste

40 i udlandet; nu (efterLovNr.126^ya927): ude-
tillæg. LovNr.52'Vsl898.§12. SaVXVIII.
522. -vejr, et. [6] ophold ml. regn-, snebyger
olgn.; tidsrum under længere regn-, snevejr, i

hvilket regn-, snevejret holder inde. Rostgaard.
Lex.037b. *I Morgen spille vi atter her,

|

I Fald det kun bliver Opholdsvær. Oehl.

SH.33. pyntede Folk, som ventede paa de-
res Vogne eller paa Opholdsveir. CBernh.
VIII.217. Det var . . bleven Opholdsvejr,

50 Skyerne havde spredt sig.Pont.FL.388.
||

(m. spøg. tilknytning til holde skørterne op
olgn. (se H. holde 40.i^; jarg., nu næppe
br.) om (vejr med) daarligt føre, ved hvilket

damerne løfter op i skørterne. ievm.(„Hos
de kjøbenhavnske 'Lakser'*). Bøgh.DD.1862.
129. -værelse, et. d. s. s. -stue. Schand.
BS.195. Barnekamret maa . . helst ligge
lidt borte fra de daglige Opholdsværelser,
saa Larmen derfra ikke generer. VortHi.

60 111.173. Spisestuen hos de gi. Levins, ind-,

rettet halvt som Spisestue, halvt som Op-j
holdsværelse. Nathans.IM.l.

|

op-hoste, V. [8.2] [-|ho-'sda] vbs. -nind
(LTid.1750.419. VoreSygd.III.263). (isærj

med., oftest som vbs.) bringe (slim, blod) o"

ved hoste; hoste op. Kærling-Hoste .. kan
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des en idelig hoste, som lidet eller in-

tet ophostes med. Moth. K433. VSO. MO.
-hov, et. se -hav. -hoved, et. se Op-
perhoved. -hoven, adj. [I.2] {ænyd. d. s.

(Kalk.IlI.336.V.772);jf. no. dial upphavd;
egl. perf. part. til ophæve (5.i) ell hæve op

;

sml. -hovne; nu næppe br.) som er hævet,

ophøjet ell. (især) opsvulmet. Om en Hest
haver ophofven eller bollen Beene. Heste

L.(1703).B3*'. vattersottige Leg-emer, hvil-

ke af usunde og overflødige Vædsker ere
o^hovnQ.Holh.Ep.V.^J. Underlæben . . var
meget tyk og ophoven. NArho.Radesygen.
(1792).91. jf.: en Ophov enhed i Under-
Livet. JJ5aw^.S.i55. || ophoven arbejde,
ophævet, opJwjet arbejde (se u. ophæve 6.3,

ophøje 1.2j. Moth.H272. ophoven mælk,
tykmælk, gøre ophouen melk. Moth.MllO.
Kogeb.(1710).17. -hovne, v. [I.2] [-|h(nu'-

na] vbs. -else, -ing (s. d.J. (ænyd. ophovnet,
opsvulmet; til -hoven; især med.) om legems-

dele olgn.: svulme op; hovne op; især i part.

ophovnet brugt som adj. samt som vbs. det
lønlige Lem . . oi^hoYner. Fflug.DP.1073.
(myggen) har stukket hannem i Halsen at

den er bleven ophovnet. Borrebye.TF.842.
de ophovnede Øjne. lJohans.J.134. 1| billedl.

*Ved Latiner-Skolens Drift
|
Haand og

Aand og Hjærte dovner,
| Mens af Edder

og Forgift
I

Højt Hukommelsen ophov-
ner. Grundtv.PS.VIII.134. TroelsL.BS.III.
101. -hovnelse (vAph.(1759). MO.) ell.

(nu) -hOTnivLg (vAph.(1759). VSO.), en.

(1. br.) vbs. til -hovne (ell. hovne opj; ogs.

(konkr.) om den opstaaede hævelse, svulst.

*Steder (paa kroppen), hvor der er
|
Op-

hovnelser, ja Saar ogBjlåQv? Prahl.ST.I.
24. hvor skrækkelig (hesten) var tilredt

af Svulster, Ophovninger og fingertykke
Blodstrimer. Gjel.R.125.
ophugge, V. ['(j)b|hoga] -ede ;^ar<. -hug-

get ell. (som fk.; nu ikke i rigsspr.) -huggen
(Bostgaard.Lex.037b. VSO.). vbs. -ning
(VSO. Fisker.SøO. Scheller.MarO.). {ænyd.
d. s., fsv. upphugga, jf. æda. up hoggæ,
up huggæ (ErLov.2.30; 3.59) samt oldn.
upphQgg)

1) (jf. op 3.1^ m bringe op af jorden
ved hugning. Sammesteds er got Salt
fangelig, som i stykker af Jorden ophug-
§is. Pflug.DP.977. Marmor og andre slags
teene, som ophugges i Corsica. LTid.1744.

386.
II t m. h. t. træ: omhugge; rydde (bort).

som ophugne (1871: omhugnej torne, skal
(folkene) opbrændes med ild. És.33.12(Chr.
VI). Ps.SO.mChr.VI).

2) (jf.op 3.1, 6.1^ hugge hul(ler), for-
dybning(er) ell. (0) split(ter) i ell. ved
hugning splitte, aabne noget; ogs. (nu
næppe br.): ødelægge noget ved at hugge
huller osv. deri. en stor Rovfugl ophug-
gede hans Bryst, og fortærede hans Le-
ver. Lodde.NT.279. Han lod i Øieblikket
Porten ophugge. 750. Hakkebrettet var
allerede ganske ophugget, smsf. ophugge
Isen for at faae Vand. MO. Wagn.Tekn.

150.
II

billedl. 'mit Hjerte ei tillader
| At

røre ved saa nyt ophugget Hjertesaar.
Tullin.L248.

3) (if. op 6.1; især fagl.) ved hugning dele

i mindre stykker; ogs.: ved hugning tildanne;

hugge i stykker; tilhugge; hugge (Ll.i)

op.
II

i al alm. Svantewits uhyre Træbil-
lede blev omstyrtet, ophugget og brændt
afKokkene.Molb.DH.lL360. billedl.: (halv-

ip femserne) der paa Forhaand er saa kritisk

anlagt, ved sin Sønderdeling af Indtryk-
kene, sin sjælelige Ophugning af Proble-
merne, fører Digteren og Kritikeren hver
sin Ne\. AGarde. DanskAand. (1908). 48.

\\

m. h. t. isbelægning, gadebelægning olgn. : hug-
ge løs og i stykker. *Indvaanerne skal selv
ophugge Rendestene, | Og sammenskuffe
Siiee.Prahl.ST.II.100. ophugge Gaden. Le-
vin. Dersom der . . spildes i min Gaard af

20 det hentede Vand og dette fryser, er de
pligtige at foranstalte Isen ophugget og
bortført. JurFormularbog.^31 5. jf.: G a d e

-

ophugningen (o: af isen om vinteren)

paalaa Kjælderbeboerne. Oversk.L.206.
||

m. h. t. træ : tilhugge ell. kløve, hugge i styk-

ker; især i forb. m. til til angivelse af aet,

der fremstilles ved hugningen. man (bør)

have Træ-Tømmer ophugget dertil (o: til

hurtigt at erstatte ødelagte avisredskaber) i

30 Beredskab, helst til Plov og Harve, som
ikke længe kan undværes. JPPrahl.AC.92.
intet (maa) ophugges til Brændeved, som
med mere Fordeel kan . . afsettes til Gslvu-
tømmer. Forordn.^Vd781.§7. (han) havde
sat sig paa noget ophugget Ved (i brænde-
skuret). Winth. VIII. 79. ForstO. n ved hug-
ning ell. paa anden maade dele, adskille

noget i de stykker, hvoraf det er opbygget
(for at faa det af vejen og evt. bruge nogle

40 af delene paa ny), ophugge en Yogn.VSO.
MO.I.979. (bilerne blev) solgt til Ophug-
ning. -BeWTM.^^i954.Af^.7.s;).^. spec. (især

^) m.h.t skib: Reiser.1.287. SøLex.(1808).
han (stod) nede paa Havnen og stirrede
paa et ophugget Skib. AndNx.PE. 11.171.

Undervandsbaad „E 13" solgt til Ophug-
ning. BerlTid.V^1919.M.3.sp.3. || ophug-
get steg, (nu næppe br.) ret, lavet af steg,

der er skaaret i smaastykker og kogt m. forsk.
50 krydderier (labskovs ell. lign.). Rostgaard.

Lex.037b. OeconH.(1784).L218.
4) (jf- op 7.2-8; nu sj.) hugge færdig, til

ende ell. opbruge, helt forbruge ved hug-
ning (til brænde olgn.). Naar de vil op-
hugge Skovene, uden at plante igien, maa
her tilsidst blive Mangel paa Brænde. 75^0.
11.653. Alt Brændet er ophugget. MO.

5) (jf. op 3.1, 11.1 samt ophamrej ved
hugning, filehugning forny rillerne, fordyb-

60 ningerne i fil, rasp, møllesten olgn.; hugge
(1.1.2) op. Levin. OpfB.^VII.185. Kvær-
nene i Møllen blev ophuggede. Staldlæn-
gen stivet af og tætnet. ZakNiels.Maagen.
18L
Op-hngger, en. spec. (0) til ophugge

2: mejsel, hvormed der dannes split i varmt

58*
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materiale; mejsel til kløvning af jærn olgn.;

hulmejsel (1). MilTeknO. SaUXV.983.\\
hertil: Ophugger -mejsel, d. s. TeknMarO.
-hulke, V. [8.2] [-ihul^a] O/, hulke (II.I.2)

op; sj.) d. s. s. -gjlipe. Uglen har efterladt

en ophulket Bolle af Musehaar.JFJews.
Intr.210. CP -hvirvle, v. [l.i] [-ivirVla] vhs.

-ing (IngebMølLKH.80). hvirvle op i luften

(jf. u. hvirvle 2.3^; især i part. ophvirv-
let brugt som adj. *af Helvedes Dyb op-
hvirvlet i Himlen. Bagges. Danf.1.412. de
færøeske Vinde . . ophvirvle (havets) Over-
flade til Skyerne. JLandt.Færøerne.(1800).
155. De havde hele Tiden Blæsten med
sig, og det ophvirvlede Landevejsstøv blev
hængende omkring Vognen. Pont.LP.VII.
102. -hvælve, v. [I.3] [-ivæl'va] vhs.-m^
(VSO.). !) (sj.) refl.: hvælve sig opad. *hvor
sig Kirkebuen |

Ophvælver høi og stærk,
|

Der hængte han i Nischen | Sit faure Bil-

ledværk, ^aresir.55.JJJ.54. 2) (nu næppe
br.) anbringe noget, saaledes at det hvælver
sig opad (jf. hvælve 2.ij; ogs.: vende op.

Tørringen . . fremhielpes . . meget, ved at

ophvælve (murstenen) saaledes, at den bli-

ver staaende paa sin ene Side. OPihl.Tegl-
værk.(1802).86. -hyppe, v. [I.2] vbs. -ning.

(gart.) hyppe (jord) op. det øverste af Jor-
den ophyppes i Raager eller Hobe. Oecon
Journ.1757. 195. I Frankrig bruger man
tillige en anden Maade at aflægge Kvæ-
der paa . . nemlig ved Ophypning af Jor-
den omkring de unge Skud. Bredsted.Pom.
1.12. -hæfte, V. [l.i] vbs. -ning (s.d.). hæfte
(II.2.4) op; nu især m. h. t. del af klædedragt
olgn. (oftest i part. ophæftet brugt som
adj.). Ophefte . . en Hat. vAph.(1764). De-
res rige Haar var . . opheftet ved et bredt,
om Hovedet let slynget BsLSind.Winth.N
Digtn.238. Kroge til at ophæfte Sablen .

.

pRSi.MR.1832.196. Lyse Kjoler, lidt ophæf-
tede, saa at Fødderne i de glinsende Støv-
ler kom tilsyne.Drachm.UÉ.138. Frakkens
Bagskøder ophæftede. PolitiE. ^Ve 1923. 4.

-hæftning^, en. [l.i] vbs. til -hæfte (ell.

hæfte op^; ogs. om selve det ophæftede. MO.
Kjolens Ophæftninger. Powi.FX.^5jf. por-
tierer med kunstige ophæftninger. /»ve^i-

strup.EG.II.221. -hæg^e, v. [9.i] [-|hæ?q8]

('o^'s. -heje. [-|hai'a]^. (glda.u^hegie; jf.Op-
hej; især dial.) opdrætte; opelske; hæge (2.i)

op. *Den Urtegaardsmand,
|
Som planted

og plejed,
I

Som kjærlig ophejed | Den
Blomst i vor Bzxm. Grundtv.PS.IIL506.
Jeg har op hæget minTiørnehække.750.
OrdbS.(Loll.-Fal8ter). jf.MDL.233. -hæg-
te, V. vbs. -ning (D&H.). (jf. hægte op u.

HI. hægte 2). 1) [l.i] (nu 1. br.) hæfte op
V. hj. afhægte(r). vAph.(1764). gaae med op-
hægtede K\æåer.VSO.IL491. Til visse Uni-
former høre ophægtede Kioleflige. F50. 2)
[6.1] CP aabne, løse, løsne et klædningsstykke,
der er fæstet v. hj. af hægter. Kirsten havde
stukket Spejlet ned paa Brystet under sin
lidt ophægtede Kiole. Schand.F.3S 7. med
bare Ben og ophægtede Kjoleliv gik Kvin-

derne ud og ind. Pont.F.L62. -hække,
v. [9.1] (nu næppe br.) udruge, udklække, op-
drætte i en hæk (HI). Canariefugle Hun-
ner, meget gode til Hek, som her i Staden
ere ophekkede. Adr.'^^/il762.sp.l5. -hæk-
le, V. [I.2] (jf. -maske; haandarb., 1. br.)

V. hj. af en hæklenaal ordne en maske , der
er løbet op. Masker ophækles paa Silke-

strømper. PoU^kl927.20.sp.4. -hælde, v.

10 [1.2, 3.2] [-ihæl'a] (især kog.) ved at hælde en
beholder bringe noget fra denne (hvori det

er tilberedt) over i en anden (hvori det skal

henstaa, videre behandles ell. serveres); (alm. :)

hælde op. JNPanum.Bornholm.(1830). Till.

32. Massen (0: kogte rabarber) ophældes
i et udspændt GeléMæde. FrkJ.Sylteb.60.
Glassene tilbindes, saa snart Syltetøjet er
ophældt. sa. Kogeb.^^(1921). 318. -hænge,
V. [1.1] [-[hæn'a] -te ell. (nu sj.) -hang (Poe-

20 sier.IV.(1790).113. PalM.Vl.346). vbs. -ning

(s. d.) ell. (sj.) -else (Brandes.1.254). (glda.

ophængæ, æaa.uphængiæ (Lund.Ordb.156);
j/". hænge op w. hænge 15.i) 1) GJ m.h.t.
ting: hænge (9) op. ingen . . ophenger
mine gardiner (1871: opreiser mit Telt^.

Jer.l0.20(Chr.VI). (det) vaskede Tøi . .

bliver ophængt til Tørring paa Gaserne-
loftet. Jfi^.iS^S.S 7. Bjærgemærs ophænges
gaa forskellige, dertil egnede Steder af

kibet, saa at de hurtigt kunne kastes i

\Sindet. Bardenfl. Søm. 1. 271. jf.: Edvard
er ude af sig selv af Forbittrelse. Han
lader sit Skjæg voxe, har ophængt sin

sorte Kjole. Kierk.1.344. jf. bet. 2: i Flag-
masten (var der) ophængt en Dukke, fore-

stillende Folketingsmand N. N. BerlTid.
^yil934.M.3.sp.3.

II sijec. 07. Ophængning
2) m.h.t. malerier olgn.: hænge op paa en
væg. Malerierne . . ere ophængte uden

40 Plan og Orden. Bagges.L.11.268. *Mange
vil ærgre sig, naar de see

|
Mit Portrait

ophænges i vor Foyer. Heib. Poet. X. 248.
Schand.SF.292. 2) (nu kun bibl.) m. h. t.

person: anbringe i hængende stilling (spec.

i en galge ell. paa et kors); aflive, henrette

ved hængning, hent alle de Øverste for

Folket og lad hine ophænge (1931: hæng
dem op) for Herren imod ^olen.4Mos.25.4.
een af Misdæderne, som vare ophængte

50 (Chr.VI: hængte; 1907: en af de ophængte
Misdædere^. Luc.23.39. Saa dømmes hånd
til at omkommes af Gift, og naar hånd er

død, hans Legeme at ophænges i en Galge.
Holb.Jep.IV.6. Som meensvorne Røvere
bleve de ophængte ved Siden af hinanden.
Bredahllll.ll. \\ refl. 1000. Høye og lave
Personer, som sig enten cphengte eller

drn'knede.Pfiug.DP.521. || talem. liggende
datter er bedre end ophængt søn, se I.

60 ligge 17.1. 3) part. ophængt i videre anv.

som adj. om person. 3.1) (nu kun dial.) med-
taget; sløj; mager; afpillet; egl. i sammen-
ligninger (til bet. 2) som: Han seer ud, som
han var ophængt. 750. dernæst (nu vist

kun) i abs. anv.: OrdbS.(Sjæll., Møn). 3.2)

(dagl.) saa stærkt optaget af, beskæftiget,
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overlæsset med (et) arbejde, at man ikke har
mindste tid til overs, men er rastløs, urolig

olgn. som Advocat er det begribeligt nok
han maa være ophængt (i London), hvor
alle har travelt. Grundtv.E.44. Hun var
aldrig saa ophængt, at hun ikke havde
Tid tilovers om Aiteiien.Tops.III.377. Han
havde .. foreslaaet Vilhelmine, at de skulde
ride sammen; men hun var saa ophængt.
Stakkel, og kunde i Øjeblikket ikke afse

Tid. Pont.DRJII.245. \\ i forb. m. af, i ell.

(nu i rigsspr. især) med, til angivelse af
arbejdet olgn. Hvorfra skulde den Ro kom-
me? Man er jo ophængt i Forretninger.
Hrz.XIV.38. nu er jeg saa ophængt med
alle Slags ForretmB.ger.Cit.l844.(PLaurids.
S.VIII.23). Foreløbig er jeg ophængt med
Arbejde, som Du jo kan se. Drachm.T.190.
den lærde Gransker . . var fra Morgen til

Aften ophængt af Arbejde. Reumert.S0.37.
Feilb. 3.3) (vulg.) i knibe, forlegenhed; for-

tabt; kaput. Det blev måske en Politiaf-

fære, og de blev måske blandet ind i den.
Gud, hvor så de ophængte ud. TomKrist.
LA.104. -hæn^e-baand, et. (jf. -hænge
1; vet.) i forb. yverets ophængebaand,
d. s. s. yverets hængebaand (se u. Hænge-
baand). LandbO.III.646. -hæng^er, en.

[-|hæi|,'8r] (l.br.) strop, hvori et klædnings-
stykke ophænges. Overfrakke . . i Ophænge-
ren mrk. Carl K.PolitiE.KosterbU^ia923.1.

^P-^' jf'- Motorjakke ..Kædeophænger.
smst.^^/iol923.1.sp.2. || hertil (i sa. bet.): Op-
hænger-strop (smst.^l9l928.1.sp.l). -hæn-
gte-rem, en. (jf. -hænge 1; foræld.) del

af lædertøjet til en sadel, hvori pistolhyl-

strene var'befæstede. MR.1831.3. MilTeknO.
169. -hæng^ning:, en. [-|hæix'neq,] flt. -er.

vbs. til -hænge (ell.hænge op^. \) i al alm.
vAph,(1764). nu skal de Gardiner virke-
lig hænges op . . kjender jeg Madam Jen-
sen ret, saa kan det vare hele otte Dage
med hendes Ophængning. Schand.AE.244.
Skibsur .. Uret er forsynet med 2 Øskener
til Brug ved Ophængning. PolitiE.Kosterbl.
^/g1925.1.sp.1.

II
hertil: Ophængnings-plan

(ved en skaalvægt. SaUXXIV.669), -punkt
(ved en vægtskaal. S&B.), -snor (tøjsnor.
D&H.). 2) det at hænge malerier olgn. op
paa udstilling; ogs. om de til udstilling oj)-

hængte malerier, hvilken prægtig Ophæng-
ning, (maleren) møder med I PoU^Ixq1922.5.
sp.l. (N.N.) har en stor Ophængning med
altid stærkt særprægede Billeder, smsf.'^/s

1927.5.sp.2. 2. Ophængning i „Den Frie".
Pol.^U1934.9.sp.4. -hængs-kroj^, en. (jf.
Nedhængsrem ftt. Nedhæng^; nu næppe br.)

krog til at hænge noget op paa. Livgehæn-
gene . . reglementeres med en Ophængs-
krog til Sablen. MR.1836.15.
ophæve, v. ['(obihæ'va] -ede; im^. -hæv

ell. t -hæve (Høm. Moral. 1.42). vbs. -else

(s.d.) ell. (nu sj.) -ning (i bet.6.1: s.d.; i bet. 6.2:

LTid.1724.640). {ænyd.d.s., /"sv. uphåfia; i

bet. vist paavirket af ty. aufheben, mnt. up-
heven (bet. 6 udgaar vist i ty. fra forb. som

den tisch aufheben; jf. hæve bordet u. I.

hæve 6.3j; sml. glda. (præt.) hoff op, be-

gyndte (Brandt.RD.1.3), oWw.hefja upp, op-

løfte, ophøje, begynde; jf. Op-hav, -hoven
samt ophøje)

1) 07'. op 1.1 samt hæve op u. I. hæve I.1-2;

nu næppe br.) løfte, hæve op, i vejret.
Cherubim ophævede (1871 : opløftedej de-
res vinger, at opløfte sig fra ioiåen.Ez.

10 10.16(Chr. VI). mand (ser) paa For-Deelen
af samme Kiiste, en Dame . . som ophæ-
ver sin Foed. LTid.1728.195. *Da flux det
Horn ophæved | Thor med sin Arm saa
stærk. Oehl.NG.66, Armene uden Hænder
ere ophævede, dannende en Halvmaane.
Ing.DM.211. jf.: Gid min harm maatte jo

veyes; og man vilde ophæve (1871: lægge

j

min ulykke tilsammen i veyskaaler I Joft.

6.2(Chr.VI).
II

refl. *Sneesvangre Skyer
20 tungt i Vesten sig o^hddve.PHFrim.SK.16.

2) (nu næppe br.) overf. anv. af bet. 1. 2.1)

hæve til en højere, bedre stilling, give højere

værd, rang; ophøje; opløfte; hæve (2);

ogs.: lovprise; rose. hvordan vilde de
ophæve dette hverdags Udtryk til det
høie?Wess.Anno.30. ophæve sine Tanker
fra Støvet til Gud. VSO. \\ refl. de vældige
i landet tog hånd bort: At riget skulde
blive nedrigt, at ikke ophæve sig (1871:

30 og ikke hæve sig o^).Ez.l7.14(Chr.Vl).
*Da kunde Aanden først ophæve sig

|
Fra

Jorden til de Evige. 2w^.P.555. || ophæve
til skyerne, se Sky. || i forb. være op-
hævet over, være hævet over (se hæve
sp.ll31^^). hans Dyd er ophævet over
al Tvetydighed. Kampm.ChrllL 202. 2.2)

gøre stolt, hovmodig, overlegen; især

refl. ell. i pass.: hovmode sig; blive opblæst.

Alligevel jeg er bleven en regenter over
40 mange folk . . saa vilde jeg dog ikke fin-

des ophævet af magtens fordristelse (1871:
hovmode mig i Tillid til Magten/ St. t

Esth.l3.2(Chr.VI). Ambrosius (siger om)
de Viise . . at de . . i Medgang ey ophæ-
vis, og i Modgang ey lader Modet falde.

Sort.ClR.6. vAphT(1764). \\ ophæve sig
over, føle sig overlegen, hævet over. op-
hæve dig ikke over (den enfoldige) for din
Forstands skyld. Høm.Morall.42.

50 3) (jf. op 2) t bringe paa benene; faa til

at staa ; refl. (ell. i pass.), dels : opstaa; kom-
me frem. der ophævedes en trette imel-
lem dem. Moth.H363. dels: rejse sig op;
begynde krig, oprør olgn.; i videre anv.:
protestere; gøre indsigelse, de havde
knuset . . dem, som havde ophævet sig (1871

:

rejst sig; imod dem, med Wiig. lMakk.8.

5

(Chr.Vl). Dette er det store Tal, som de
nyeste Skribentere ophæve sig imod.LTid.

60 1763.56.

4) (jf- op 3.1; f tage op (afjorden olgn.).

at luge en Mark, ved, med jernet at op-
hæve den liden saa kj endelige Klinte-
plante, der stikkes over lige i Hjertet saa
at lidet af Roden følger med. ChMourier.
Brød.(1821).33.
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5) (,jf- op 1.2-3 og 9.2^ om (begyndende)

forøgelse af omfang, udstrækning, styrke

olgn.; hæve (8). 5.1) (nu næppe br.) faa
en masse(s flade) til at hæve sig, stige;

næsten kun t pass.: hæve sig, svulme op
olgn. Jorden der omkring ophævedes af

slige ^oiås\i\t\\.LTid.l726.88. || om le-

gemsdel. Herren lader dine lender for-

svinde, og din bug ophæves (1871: svulme
op).4Mos.5.21(Chr.yi). en Mund .. hvis
Læber ere lidet ophæveåe.Suhm.I.19. mine
Fødder vare saa ophævet, at jeg ikke
kunde taale at gaa længere. Cit.l864.(Bibe

Amt.1913.576). en Ophævning af Kinden.
PoVlil914.4.8p.4.

II
refl., om hjerte, bryst:

løfte sig; svulme. *En Blomsterkrands
laae strøed om trinde Bryst,

|
Som ved

hvert Aandedrag sig aabned og ophæved.
Steners.(Sk Vid.V11.40). 5.2) (nu næppe br.)

m. h. t. tale, sang; i forb. som ophæve
sin røst, sang, begynde at tale elL synge

;

opløfte sin røst; istemme sin sang. band .

.

ophævede (1871: opløftedej sin røst af

jorden med ^roiphetie. Sir. 46. 30(Chr. VI).
*Ophæv dig, Zion, med jublende Sang!
Thaar.ES.272. 5.3) faa til at rage op,

stikke frem; hæve op, løfte op over
omgivelserne. En sagte Østen-Vind spil-

lede med dette rindende Vand, og op-
hævede tusende smaa Bølger deri. Skuesp.

V.101. *I denne Kielder en Rad af gamle
ærværdige Tønder

|
. . rundagtige Buge

oiphæveå.Storm.(Bahb.LB.I.348). refl.: *Der
helder prydet Høi, og der ophæve | To
mindre Høie sig. Pram.(smst.I.178). jj nu
kun i part. ophævet brugt som adj.: frem-
staaende, ophøjet i forhold til omgivelserne

(jf. ophøje 1.2j. Skallen (paa frugten) er
uden om Tyk, feed og rød paa de op-
hevede Steder. Pflug.DF.491. Arbeideren
gjør et Indsnit . . rundt om Hælen med
en skarp Kniv, udvider det med et eget
Instrument . . for at det med Omhu op-
hævede Læder . . ikke skal kunde falde
tilhsLge.Skomageren.(1832).108. især (fagl.)

om fremstaaende bogstaver, ornamenter, bil-

leder olgn., fx. frembragt ved sten-, billed-

huggerarbejde, ciselering olgn., ell. om arbejde,

prydet med saadanne ornamenter osv. paa
Steenen er udhugget i ophævet Arbeyde
en Feison. LTid.l720.Nr.3.1. paa Laaget
laae i ophævet Arbeide en Sølv-Sphinx.
Oylb.1.258. Man veed ikke, om han er
størst i heel-ophævet eller halv-ophævet
Arbeide (o: i haut- ell. bas-relief).YSO. Sølv-
strøske, ophævet Mønster.PolitiE.Kosterbl.
^'*U1922.1.sp.l. (fagl.) om tøjer: hvis striber,

der danner mønsteret, synes at ligge oven paa
tøjet (højere end bunden). VæverB.85.

6) (jf- op 7.1^ lade ophøre olgn. 6.1) (nu
næppe br.) fjerne, bortrydde ell. neu-
tralisere en hindring, vanskelighed, ube-
hagelighed. Nu har I baade hendes Faders
og Moors Samtycke, saa at hvis I er ved
samme Sind og Forset, er ald Hinder qp-
he\et. Holb.Kandst.V. 8. *Vi bede, at De

snart vil føie slig Anstalt,
|
Som den For-

argelse ophæver. We88.i85. 6.2) lade noget
paatvunget, paalagt, en tvang, byrde af en
ell. anden art, ell. noget fastsat, gældende,
raadende ophøre med at gælde, staaved
magt (især ved at udstede en erklæring her-

om). Opholdis med Forfølgningen, og
fornævnte Ting forbigaar, da er Arresten
dermed op}iævet.DL.l—21—20. Forbud-

10 det (blev) ved offentlige Placater af Ge-
neral-Staterne igien ophæfvet. Slange. Chr
IV.993. Omgiengelse imellem Folk af ad-
skillige Stænder var . . muelig, uden der-

for at ophæve den fornødne Forskiel i

Sta.nå.JSneed.1.68. de geistlige (tiender)

ere ophævede til reen Fordeel for Yder-
ne. FrSneed.1.398. *Kan Kongebud ophæ-
ve ..

|
Naturens hov? Blich.(1920).V1.221.

de fremførte Beviser overvejes, hvorefter

^ Landsretten enten ophæver Umyndiggø-
relsesdekretet eUer afslaar Begæringen
herom. LovNr.53'yzl909. §457. jf bet. 6.5:

Den Paastand ophæver sig selv. 75^0. jj op-
hæve processens omkostninger oZ^w.,

(jur.) d. s. s. hæve (proces)omkostninger (se

w.hæve 5.2). hånd feldte saadan Dom: udi
det som blev agered paa Dansk i denne
Sag har N. N. ret; angaaende Latinen, da
ophæves Omkostningen paa begge Sider.

30 Holb.GW.IV.ll. Høieste Ræt confirmerede
Dommen, dog saaledes, at Processens Om-
kostning ophæyes.Luxd.Dagb. 1.158. Lov
Nr.53''^lzl909.§303. jj om (den ene af) par-
terne i en overenskomst: opsige; annullere.

Contracten er alt sluttet, som ikke kand
ophæves.Holb.Stu.IlI.5. (kongen) indgaaer
og ophæver Forbund og Handelstractater.
Grundl.(1849).§23. Er Assurandøren kom-
met under Konkurs . . har den forsikrede

40 Ret til at ophæve Forsikringen og faa Præ-
mien tilbage. Hage.^334. ophæve et Kom-
pagniskab. ZwcZt?. m. h. t. forlovelse: „Hør
Mand, jeg finder dette aldeles ikke af den
Vigtighed, at vi derfor skulle ophæve Par-
tiet." — „Og jeg skulle formedelst saadant
søge Skilsmisse mellem dem, om de end
vare virkeligen gifte.'' Holb.Er.IIL6. „naar
man . . er kommen til den Overbeviisning,
at man ikke passer for hinanden, skal man

50 saa ophæve Forlovelsen?" — „At slaae

op, kaldes det." Heib.Poet.YI.372. Hermed
leverede han mig et Brev fra Jette, hvori
hun ophævede vor Yorhin6.e\se.Gylb.I.217.

VortEj.IVl.109. 6.3) indstille, ophøre
med et foretagende, en handling ell. ned-
lægge et foretagende, en virksomhed, insti-

tution olgn. Aar 1665. blev dette Academie
igien oiphævet.Borrebye.TF.625. dersom
en Regent nu har ondt ved at haandthæve

60 sine Manufacturer og Haandverkere . .

hvad vilde der blive af, om han ophævede
dem alle? OeconT. 111.39. Ophæve . . en
Lejr. vAph.(1772).nL Kongen havde be-
lejret Stade, men ophævet Belejringen.
Ing.VS.III.5. han ophævede (Chr.VI: ned-
lagdej de lovlige Statsindretninger.^Ma/ffe.
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4.11. ophæve . . Forfølgelsen.Sc/ieZ/er.MarO.

Jeg købte den (o: rygsækken) i et Sports-

magasin i Stockholm, som nu er ophæ-
vet. BerlTid. "/s 1 034. Sønd. 5. sp. 1. 6.4) (nu
næppe hr.) m. h. t. sammenkomst, samvær,
møde ell. samtale: afslutte; standse. Lad
os ophæve den Snack, og lad mig grun-
de lidt paa denne Handel. iComGrøwwe^.
11.34. Som vi da begge merkede, at vi

kunde ikke udforske noget af hverandre,
saa blev vores Samtale paa denne Tiid
ophævet. Pamela.I.381. Forsamlingen blev
altsaa ophævet uden nogen endelig Be-
s\iitnmg.Mall.SgH.401. 6.5) (jf. op 9.2 slutn.)

opveje; neutralisere; især reciprokt : holde

hinanden i ligevægt ; opveje, neutralisere
hinanden. De Forudsætninger, som op-
hæve sig, ere ikke tabte, men nærværende
i Resultatet. Bei&.Pros.I.i^i. Disse to Be-
greber ophæve (modsige) hinanden. MO.
Naar en Magnetstangs Nordende lægges
tæt mod en anden ligesaa stærk Magnet-
stangs Sydende, ophæver de hinandens
Virkning udadtil og tiltrækker slet ikke
^aeTJistjkkeT.HJSolst.Elektr.1.55.

7) (jf. op 8 samt I. hæve 4j søge at faa
ell. bevare i sin besiddelse. 7.1) Ja; bemæg-
tige sig; sætte sig i besiddelse af; opsnappe;
m.h.t.person: gribe; fange. Naar enfjendt-
lig General, Coureer o. s. v. skal ophæves,
maa man omtrent vide, naar han passerer
et vist Sted, og da lægge sig i Skjul i

Nærheden, udstille Poster og spærre ham
TilhsigeYeieii.MilConv.VI.351. Der vilde
(Napoleon) trække Monceys Forstærkning
til sig og ophæve Mélas Parker, Magasiner
og Lazarether. NPJensen.Napoleon.(190å).
59. 7.2) (jf. hæve op u. 1. hæve 1) -f opbe-
vare; gemme, det ene (manuskript) er op-
hævet i detAmbrosianske Bibliothek.LTid.
1 725.557. Porcelainets Brug er almindeligt
over hele China, det rareste og kostbareste
er det guule, hvilket ophæves for Key-
serne allene. 8mst.1728.201. Biehl.DQ.I.51.
Ophævelse, en. ['(obihæ'valsa ftt. -r.]

{ænyd. d. s., glda. ophæffuelsæ, hovmodig op-
blæsthed (Postil 177)) vbs. til ophæve (ell.

hæve op); især i flg. anv.:

1) t til ophæve 1. hvorledes mand .

.

skal formindske de Maschiners Virkning,
som mand til Vandets Ophævelse maae
betiene sig 2ii.LTid.1738.239.

2) til ophæve 3; især i forb. gøre op-
hævelser. 2.\)'\ oprør; rejsning, (emi-
rens fængsling) opvakte stor Oprør blant
(hans) Tropper . . Men disse Ophævelser
bleve strax st\\\QåQ.Holb.Bh.I.105. de Mis-
fornøjede Allobroger og deres Øvrighed
giorde i denne Provintz adskillige Op-
hævelser, hvilke foraarsagede Romerne
stor Umage at faae dempede. JCTi(?.i75^.

668. 2.2) (nu næppe br.) om fagter, ge-
bærder ell. trolddomsagtige ku7ister, fore-
tagender, især ledsaget af larmen, støjen.

Skriveren sætter sig skielvende ned, seer
sig ofte tilbage og har adskillige Ophævel-

ser, naar den Beskyldte kommer ham for

nær.Holb.Hex.V.l. Moloch giver ved mange
græsselige Ophævelser tilkiende, at den
Aand som er over ham tvinger ham til

at sige noget meere. Ew.(1914).1.210. Leo-
nard, (giør adskillige Ophævelser med Nøg-
lerne, og gaaer 'md).Skuesp.I3.88. Her inden-
for sidder den fæle Kvinde, som har mange
Ophævelser og Convulsioner, sveder af

10 Vrede. Ing.EF.IV.170. 2.3) om larmende ell.

brovtende optræden, brask og bram ell. (nu
næsten kun) (store, omstændelige) anstalter,

foranstaltninger, forberedelser, (stort) postyr

i anledning af noget; ogs. om indsigelser,

protester, vrøvl, kvalm i anledning af noget.

Overalt havde jeg nogen Mistanke om, at

Sagen i Henseende til Biskop Friis ikke
var af den Betydenhed, at den kunde ag-
tes saa store Ophævelser værd. Stampe.!!.

20 337. dette, med saamegen Bram og Ophæ-
velse forkyndte Værk. MO.^I.xx. De gjør
Ophævelser af (nu: overj en Bagatel, som
det ikke er værd at tale om. Hrz.V.105. De
byde Armen til Pigerne, som, efter nogle
Ophævelser, sladdrende følge med dem
tilforskjellige Sider.Oversk.11.418. „Spring
flux ind efter en Klud og tag saa en
Kande 01 med Bægere". . . — ^Nej, Mor-
lil, lad os nu sidde i Ro og gør ingen Op-

30 hævelser". JLange.III.231. De undersøger
heller ikke, om den sagsøgende Part har .

.

Grund til at gøre Ophævelser over de
brugte Ord. Det er muligt, at disse er
siøåQndQ.Hørup.III.289. De to udmærkede
Pladser blev (betalte) lidt højere . . end
den almindelige Pris, men dog ikke saa
meget, at det var værd at gjøre Ophæ-
velser for. CMøll.PF.91. han hader alt Vrøvl
og (kan) ikke for sin Død . . lide Ophævel-

40 ser. Pont.F.II.173. \\ uden ophævelser,
uden anstalter; uden vrøvl. Suhm.(SkVid.X.
46). Hun studsede ved min Tiltale, men
opfyldte dog min Bøn ganske stille og
uden al Ophævelse. Gylb.IV.14. lad Din
gode Frue gøre lidt Frokost istand, saa-

dan uden alle Ophævelser. Drac/im.T.iP.

3) t til ophæve 5. 3.1) til ophæve 5.i:

opsvulmen, ophovnen olgn. af legems-
del; ogs. om selve det opsvulmede parti;

50 svulst; hævelse, nogen Smerte udi en
vis Fodens Deel, Aarernes Ophævelse paa
samme J)eel.LTid.l737.798. Hvilket med
den indvortes blødgiørende Clysteer, hiel-

pede udvortes tillige at relaxere Livets
Ophævelse og HsLSiråhed.JQErichsen.Me-
dicinskUnderviisni7ig.(1749).44. Et Slags
smaae røde Ophævelser eller Bylder. VSO.
II (jf- ophæve 5.i slut7i.) *Jeg saae . . |

To
Næseborer, som den Luft indhendtede,

|

60 Der satte Brystet i en sød Ophævelse.Pra/iZ.
BJ.30. 3.2) til ophæve 5.3; ogs. (konkr.) om
forhøjet parti; forhøjning. Langs ned ad
Ryggen h2ir (insektet) to pyramideagtige 0^-
}iæye\ser.JCLange.NV.92. hvor den unge
Humle skal nedlægges . . giør jeg en liden
rund Ophævelse. OecMag.1.203.
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4) til ophæve 6. 4.1) (nu næppe br.) til

ophæve 6.i. Saasom Krig og Tvistighed
er den største Vanheld hos Mennesker .

.

Saa kand intet lægges til større Merite end
saadan Uhelds Ophævelse og en alminde-
lig Freds Betodring. Holb.RpbJI.2. (her-

tugen lod sig) af Kongen til ald Sagens og
Trættens Ophævelse overtsde. Slange. Chr
IV.444. 4.2) til ophåBve 6.2. Vorned ret-

tighedens ophævelse. Holb.DNB.642. Con-
sistorialraaden har bifaldet Forlovelsens
Ophævelse. Sibb.II.106. (PuschUn) beslut-

tede sig til i et Bønskrift at anmode Kej-
seren om Ophævelse af sin Forvisning.
Brandes.X.462. Et Ægteskabs Ophævelse
ved Dom. JurFormularbog.^92. 4.3) til op-
hæve 6.3. La Pucelle opholdt sig ikkun
2 Dage udi Orleans efter Belejringens
Ophæyelse.Solb.Heltind.II.352. det danske
Sprogs Ophævelse vilde være det Samme
som Ophævelsen af den danske Nation
selv. Heib.Pros.X.358. Dog kunne Forenin-
ger foreløbigen forbydes, men der skal
da strax anlægges Sag mod Foreningen
til dens Oip}iæYelse.Grundl.(1849).§92. 4.4)

(nu næppe br.) til ophæve 6.4. Ballets Op-
hævelse. F50. 4.5) til ophæve 6.5. Virke-
ligheden er Mulighedens og Umulighedens
gj ensidige Ophævelse. Heib.Pros.1.228.
Ophævelses-dem, en. (tilOphævelse

4.2; jur.) dom, hvorved en (ret8)sag hæves.
vAph.(1759). Sal.^XYIIL522. OphæTer,
en. (\ Ophævere. Rostgaard.Lex.036c. LTid.
1724.467). (ænyd.d.s.; efter mnt.uphever
(og ty. aufheberj; jf. oldn. upphefjari, upp-
hafari i bet. 1 samt Ophaver; til ophæve)
O (jf- ophæve 3J f d. s. s. Ophavsmand,
hånd hvercken mistænkte mig for at være
ophævere eller medvidere til dette Puds.
KomGrønneg.1.319. Mosis er Ophævere til

det omtalte Skriftens Siddå.LTid.1728.5.
2) om redskaber. 2.1) f til ophæve 1: M-
rurgisk redskab, hvormed et indslaaet parti

af hjerneskallen løftedes op paa plads. Moth.
H363. 2.2) (fagl.) til ophæve 1, om frem-
springende master ell. arme paa den aksel,

hvorved stamperne i et stampeværk hæves.
AarbVejle.1931.139. SaVXXII.133. 2.3) f til

ophæve 4: redskab til optagelse af planter.

Rostgaard.Lex.036c. 2.4) [6] (ur.) d. s. 8. Ifal-

der. Urmageri.79.
ophøje, V. ['(i)b|h(oi'8] -ede; imp. -høj

ell. t -høje (Ps.7.7 og 21.14(Chr.VI)). vbs.

-else (s. d.) ell. -ning (s. d.). (glda. op-, up-
høghe, ophyghe, ophøwæ; jf. II. høje; sml.
ophæve)
O (jf- op ^) 9^^^ noget højere; ogs.: an-

bringe noget paa et højt ell. højere sted.
l.l) (nu kun billedl., m. overgang til bet. 2)
i al alm. ørnen flyver høyt, og ophøyer sin
rede (1871: bygger sin Rede i det Høiej.
Job.39.30(Chr.VI). Jorden .. ophøyedes
(o : ved etjordskælv). LTid.l 726.89. der (bliver

ved pløjning af en rugmark) i hver gammel
Huulfuur et Rygskud, som ophøyer Huul-
fv.Terne.JPPrahl.AC.34. |} ophøje i en

galge olgn., (nu kun spøg., i ordspil m. bet.

2.1^ aflive ved hængning; hænge. Mange giør
stor Lycke derved og blir ophøyede enten
til stor Ære eller i en stor Galge. Holb.
Mel.in.4. Gram.(KSel8kSkr.IV.251). han
fortjente at ophøjes (o: hænges). DétH. jl

(højtid.) i billedl. udtr. jeg vil stige op til

Himmelen, ophøie min Throne (1931: rej-

ser min Trone deroppe^ over Guds Stier-

10 ner.Es.14.13. ligesom Moses ophøiede Slan-
gen (o: kobberslangen) i Ørken, saa bør det
Menneskens Søn at ophøies.J"oA.5.i4. *(jeg)

har seet det stolte Hav opsvolme, fraade
|

for at ophøies blandt de vrede Skyer.
Foersom.JC.27. 1.2) part. ophøjet brugt
som adj.: som er hævet i vejret, over om-
givelserne, ell. som er anbragt, befinder sig

højt oppe. \\ i al alm. Gulvet er 3. eller

4. Fod ophøyet.Pflug.DP.607. i den øverste
20 Ende af Salen skal staae en ophøyet Læse-

stoel. OeconJourn. 1758. 279. et noget op-
høiet, fritbeliggende Sted, hvor Luften var
særdeles sund. StBille. Gal.IIL 3. ophøiet
Sæde. Levin, (stenpikkerens) Føde er In-
sekter, som den plejer at udspejde fra en
Sten eller andet ophøjet Sted. Frem.DN.
420. ophøjet pol, se Pol. (m. overgang
til bet. 2) i billedl. udtr. : det skal skee i

de sidste Dage, at Herrens Huses Bjerg
30 skal være grundfæstet ovenpaa Bjergene
og ophøiet (1931: skal løfte sig op) over
Høiene. Es.2.2. Hvor højt ophøjet et Men-
neskebarn end har stillet sin Trone . . det
véd sig dog aldrig med Rette sikker. JP
Jac.II.36.

II
om del af genstand: som rager

op, stikker frem fra en flade, omgivelserne;

fremstaaende; ophævet (5.s). krumme og op-
højede l!!iadser.Pflug.DP.868. (navlen er) op-
høiet (convexum) hos Melampyrum. Drejer.

40 BotTerm.121. Siderne (paa blommesten) me-
get ru, med meget lidt ophøjede Kinder.
Bredsted.Pom.IIl.306.

\\ (fagl.) om frem-
staaende bogstaver, ornamenter, billeder olgn.,

fx. frembragte ved sten-, billedhuggerarbejde,

ciselering olgn., ell. om arbejde, prydet med
saadanne ornamenter osv. (jf. forhøjet ar-

bejde u. forhøje 1.2J. VSO. (der gives to

litografiske) Hovedmanerer, som man da
kalder den ophøjede og den fordybede.

50 OpfB.^1.545. ophøjet TTjk.smst.546. paa
Brystet (har han) en bred Brynje-Plade
af Guld, med en Kvinde-Skikkelse i op-
højet ATheide.Drachm.XL103. Stoffer med
ophøjet Mønster skal stryges paa et blødt
'[JndeTla.g.IngebMøll.KH.234. (ryg med) op-
højede bind, se Bind 1.

2) (jf-
op 9.2^ hæve til en bedre, høj-

ere stilling, rang olgn.; give, tillægge
større værd olgn. 2.1) O forfremme m.

60 h. t. stilling, rang; forhøje værdien af; ogs.

(relig.): oprejse; frelse; i videre anv., m.
h. t. aandelige forhold: gøre bedre, ædlere,

(ofte i modsætn. til fornedre, nedtrykke,

jf. u. fornedre 2, nedtrykke 2.i;. Ret-
færdighed ophøier (1931: løfter^ et Folk;
men Synden er Folkenes Skjændsel. Ords.
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14.34. Kong Jacob . . ophøyede ham fra

en æres Post til en anden. Holb.QW.
(1724).258c. *Naar du (o: gud) os vil op-

høye, maae
|
Vi først til Jorden segne.

Brors.81. Hvor usigelig ophøies vort Væ-
sen i denne Nydelse 1 Bagges.L.I.166. *Med
Fryd vi i Guds Menighed |

For ham os

dybt nedbøje, |
Som trykker kun al Hov

i al alm. Diderich Slaghek . . blef saa
forunderligen ophøyet ofver alle Menni-
sker og got Folk i Danmarks Rige, men
. . igien kort derefter ophøyet i en Gallie,

og derfra nedkastet paa et Baal, og til

Aske opbrændt. Gram.(KSelskSkrIV.251).
et Studium, som ophøyer hans Værker
over det 2i\mixiåQ\\ge.Wiedewelt.T.S2.

||

refl.: blive overlegen; vise overlegenhed; rin-mod ned,
I
Vil Ydmyghed ophøje. Grwwd^v

SS.IV.143.
II

i forb. som ophøje en i ell. iogeagte; se ned paa; ogs. (jf. næste gruppe):

(nu næppe br.) til (se Adelstsma 8p.l02^'^) føle sig hævet over. hvi ophøie I Eder
adelstand(en), grevestand(en) (se

Grevestand; osv. ell. ophøje en til greve
olgn. den Høysalige Monarch vidste ikke
bedre at belønne (hans fortjenester), end
ved at ophøye ham udi Adel-Stand, og
gratificere ham med Nobilitations-Patent.

LTid.1750.138. ophøyes . . til Konge.
IIøysg.S.42. For denne berømmelige Gjer-

over Herrens Menighed? 4Mos.i6.5. hvor-
længe skal min Fjende ophøie sig over
mm? Ps.13.3. At kunne ophøie sig over
virkelige Fornærmelser, tilsidesætte Vre-
de, hvor der gives Leilighed til Hævn
. . den, som viser dette, øver sand Høi-
moå\ghed..Mall.SgE:.52. || være ophøjet
over, egl.: være overlegen i forhold til, af

ning . . blev da Ridder Rød ophøjet til 20 højere rang, værd osv. end en ell. noget; regne

Greve. SvGrundtv.FÆ.I.16. jf.: ophøje et

Hertugdømme til Kongerige. S&B. || op-
høje et tal i eZZ. til potens oZ^n., (l.br.)

opløfte et tal i potens olgn. J&FTherkild-
sen.Regnebog.(1836).94. S&B. D&H.

\\

refl. : hæve sig til højere stilling, større værd
osv.; ogs. (jf. bet. 2.2): omgive sig med for-

nemhed, herlighed, give sig ud for noget stort.

hvo sig selv ophøier, skal fornedres, og hvo

noget for at være under ens værdighed ell.

for lavt, ringe til at beskæftige sig med, tage

hensyn til; være saa dygtig, værdifuld osv.,

at noget slet ikke kommer i betragtning, er

umuligt; være hævet over. du, Herre I er

den Høieste over al Jorden, du er saare
ophøiet over alle Guder (1931: alle Gu-
der bøjed sig for ham). Ps.97.9. den for-

sigtige, men derhos^ over Frygt og Mis-

sig selv fornedrer, skal ophøies. Matth.23. 30 tvivl ophøiede Siel. Sporon.Mod.228
i^. Ved denne almindelige Menneskekier- — — '----^ *"-- t^-j-i r^.^.1

ligheds Følelse ophøier du dig til Guddom-
men. Basth.ViisdomsLære.(1794).148. *Thi
stod jeg som en Synder her,

|
Min Ska-

ber, for dit Øje, |
Om end for Verden

ren og skær, | Jeg turde mig ophøje.
Grundtv.SS.III.383. 2.2) (bibl.) gøre mo-
dig ell. (især) stolt, hovmodig, der hans
hierte ophøyedes i (1871: blev modigt
paaj Herrens veye; da borttog hånd frem- 40 over andre. Leth.(180d). *Da treen en Skiald

'Han
er ophøiet over Alles Dadel. Oehl.HJ.66.

i Kraft af min Fødsel . . finder jeg mig
i den Grad ophøjet over Alt, at jeg har
Grund til at være tilfreds med, hvad jeg
er.Schand.IF.141. 2.5) O part. ophøjet
brugt som adj.; dels om person: i høj her-

skerstilling (fx. som fyrste); højt hævet over

almindelige mennesker; ogs.: som i aandelig
(moralsk, intellektuel) henseende staar højt

deles de høye og lunde af Juda.2Krøn.
17.6(Chr.VI). Penge og Styrke ophøie et

Hjerte, men over begge staaer Herrens
Frygt. Sir.40.28. jf.: Tugt din søn, me-
dens der er forhaabning; men ophøy ikke
din siel (1871: vend ikke din Hu>, til at

dræbe ham. Ords.l9.18(Chr.VI). || refl.:

hovmode sig. at jeg skal ikke ophøye (1819:
hovmodej mig af de høye aabenbarelser.

for Kongen frem, og qvad:
|

„Min Kon-
ning! hvor er den, som du, ophøiet?" OeR
XXIV.134. (han) mener sig for ophøiet til

at agte paa det Ringe. Mynst.Tale.(1838).6.
Hotellets ophøjede Chef. Schand.SB.117.
Jeg er ikke ophøjet nok til at kunne for-

staa hende. IJohans.J.54. dels om ting ell.

forhold: som vidner om, beror paa høj stil-

ling, stor fornemhed olgn.; præget af ædel-

er mig given en pæl i Mødet. 2 Cor.12. 7 50 hed, aandelig storhed olgn.; sublim; stor

(Chr.VI). Dit Hjerte ophøiede sig (1931:
hovmodede sig^ for din Skjønheds Skyld.
Ez.28.17. 2.3) (bibl.) lovprise;ro8e. Nu pri-

ser og ophøier og ærer jeg . . Himmelens
Konge. Dan.4.37. *I denne søde Jule-Tiid

|

Bør man sig ret fornøye,
|
Og bruge al

sin Konst og Fliid,
|
Guds Naade at op-

høye. -Brors.?, det ophøiede Morbroderen
hende altid for, at hun holdt hans Huus

slaaet. De skulle love Herrens Navn; thi

hans Navn alene er ophøiet, hans Maje-
stæt er over Jorden og Himmelen. Ps.l48.

13. Det Ophøiede vækker Beundring,
det Livfulde Begeistring, det Harmoniske
Kjærlighed. 0rst.III.2O6. En Solnedgang,
seet heroppe (o: fra Akropolis), er det
meest Ophøiede, jeg kjender.HCAnd.IX.
86. Goethes Prometheus . . udtaler Spi-

saa smukt og behageligt. Gylb.I.169. den 60 nozas Filosofi i ophøjede (Brandes.E.19
Herres Jesu Navn blev ophøjet (1819
høiligen griset).Ap G.19.17(1907). ophøje
til skyerne, se Sky. 2.4) G} i forb. m.
præp. over: give en stilling, position, der
er højere end andres, fremragende, overlegen

i forhold til noget olgn. \\ (nu næppe br.)

sublimej .. Rytmer. Branches.77.8. talem.:

der er kun eet skridt fra det ophøjede til

det latterlige, se latterlig 2.2. || hertil Op-
højethed, sandeligen, Opoffrelse er Op-
høiethed. Kierk.IX.126. Maria (bliver) i

den middelalderlige Type meget mere

XV. Rentrykt Vr, 1934 64
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gjort gældende som en Slags Gudinde.
Hendes Ophøjethed har intet virkeligt
Våtryk. JLange.II.114. med filosofisk Op-
højethed at kunne forringe Betydningen
af, hvad der havde haft det Held at vække
Opmærksomhed omkring i Verden. Pont
LF.VIIL117.

3) (Jf- op 2; bibl.) rejse op fra liggende

stilling (jf. Ophøjelse 3^; vist kun refl.:

staa op; rejse sig (op); uegl.: rejse sig
for at kæmpe mod noget, i oprør osv.

hånd ophøyede sig med grumhed (1871:
han foer op i Harme^. 2Makk.9A(Chr. VI).
Han (o : gud) hersker med sin Magt evin-
delig . . de Gjenstridige ophøie sig (1931

:

gøre sig store^ ikke\Fs.66.?. || i forh. m.
præp. mod. denne stad haver af gammel
tiid ophøyet sig (1871: sat sig op) imod
konger. Esr.4.19(Chr.VI). *(giv) Visdom til

al Kløgt at slaa,
| Der sig ophøjer mod

din (o: Kristi) Tro. Grundtv.S8.IV.333.
*) (jf- op 9.2; nu næppe br.) i forb. som

ophøje sin røst, begynde at tale ell. synge;
opløfte sin røst. ophøy (1871 : opløftj din røst
mQ&m2igt.Es.40.9(Chr.YI). *Ophøy din
Røst, slaa Palme-Tact,

| Og syng af Him-
mel-Kraft og M2igt.Brors.305.

^)(jf'0p 9.2^ t forhøje (2.2-6); forstærke.
II

d.s. s. forhøje 2.2. Hverken klæde eller bay
maa med træ-farve ophøjes, som kaldes ge-
skovet eller opsat, med mindre det for-

hen er vorden effterseet, hvor meget det
med krap er farved og ophøyet. Cit.1705.
(KbhDipl.VII.751). || d. s. s. forhøje 2.4.

Kong Christian havde giort sig forbun-
den af Spanierne ved at ophøye Øresunds
Told for Hollænderne. CPBothe.MQ.II.446.
Kjøbmænd og Haandverks-Folk ophøje
deres Priser. Tullin.II.169. \\ d. s. s. for-
høje 2.5. Spartanerne gave deres Kokke
intet andet end Æddike og Salt. „I skulle
nu," sagde de til Kokkene, „det øvrige
Kryderie . . søge i Kiødet selv, som I til-

laver.** Naar Kiød er simpelt, men godt
stegt, saa kan det bedst ophøie dets Smag.
Tode.KD.200.
Ophojelse, en. flt. -r. (glda. uphø-

welsæ (P8.59.17(GldaBib.))) vbs. til op-
høje; især i flg. anv.: 1) til ophøje 1;
vist kun spøg., i ordspil m. bet. 2.i: det er
altsaa op paa Skræderbordet I vil hjælpe
mig? Nej Tak, den Ophøjelse skjøtter jeg
ikke om. Eostr.DD. 6.

\\ f konkr.: ophøjet
sted, parti. Hanen haver paa sin Krone
en liden Ophøielse, ligesom en Kam. Bei-
ser.11.508. 2) til ophøje 2. 2.1) (især Cp; til

ophøje 2.1: det at ophøje ell. blive ophøjet;
ogs. om højere stilling, forfremmelse, avance-
ment, jeg vil faa mange Misundere for-
medelst denne Ophøyelse (o: til borg-
mester). Holb.Kandst.(l 731).II.5. (poeternes)
Apotheosis og Ophøjelse i Gudernes Tall.
LTid.1739.740. Var Marie Louise af Frank-
rig ikke mægtig nok til at gjøre sin El-
sker mægtig? Hun spurgte sig selv: Hvad
kan jeg gjøre for ham for at skaffe ham

en stor Ophøjelse. iSc^aw(Z.7F.50. de jydske
Biskopper (havde) stor Andel i (Chr. IFs)
Fald og i Frederik I.s Ophøjelse. If/eZ-

holt.FalstersHistorie.I.(1934).55. jf.: I Jesu
Christi Liv adskille vi hans Fornedrelses-
Stand og hans Ophøielses- Stand. JTa-

tek.§74.
II

(bibl.) sted ell. person, der yder en
værn, beskyttelse; tilflugt, (den retfærdige)
skal boe i de høye steder, klippernes be-

lo fæstning skal være hans ophøyelse (1871

:

Timugt).Es.33.16(Chr. VI). Ophøielse (1931:

Hjælpe kommer ikke af Øster eller Vester,
ei heller af Ørken; men Gud er den, som
dømmer; han nedtrykker den ene, og op-
høier den anden. Ps. 75. 7. Herren være den
Ringe en Ophøielse (1931: de fortryktes
Tilflugt;, ja en Ophøielse (1931: Tilflugt; i

Nødens Tider! F8.9.10. 2.2) (bibl.) f til op-
høje 2.2: hovmod; overmod. Vi have hørt

20 Moabs hofmodighed . . hans ophøyelse

f187i: Hoffærdighed;, og hans hofmodig-
hed, og hans stolthed og hans hiertes
høyhed. Jer.48.29(Chr. VI). 2.3) (nu næppe
br.) til ophøje 2.4-5: ophøjethed (se u. op-
høje 2.5;. Leth.(1800). 3) til ophøje 3; i

/"orft. korsets ophøjelse, se Kors 1. jf.:
Korsets Ophøielsesfest. FSO. O Op-
hejer, en. (ænyd. ophøiere; sj.) person,

der ophøjer (2); til ophøje 2.3: forfaren i

30 utrolige Lidelser (bliver Faulus), der for-

hen foragtede Kristi Kors, fra nu af dets
uafladelige Ophøj er. HSchwanenfl.M. 1. 86.

Ophejning^, en. flt. -er. (især fagl.) vbs.

til ophøje 1; navnlig (konkr.): ophøjet sted,

parti. Jordklodens Overflade fik . . efter-

haanden Ophøininger og Fordybninger.
Ørst.III.16. Skjoldet . . er forsynet med
Bukler eller runde Ophøininger. Jw^.DJf.
205. Ophøininger paa Knoklerne . . tjene

40 enten til at danne en Articulation, eller

overhovedet til Forbindelsen af to Knok-
ler, eller til Befæstelse af Muskler og
Baand. Anat. (1840).1.68. Naturens V.1915.
360.

CP Opher, et ell. f en (HCAnd.XII.
61). ['(»)b|hø-V] Høysg.AG. 40. uden flt. vbs.

til ophøre 2 ("eZZ.'høre op;; dels (til op-
høre 2.1; i forb. m. præp. med: det at

standse, holde inde med noget; dels (til op-
50 høre 2.2;, oftest i forb. m. gen. ell. præp.-

led m. af: det, at noget standser, holder op,

afsluttes, kommer til ende. Rysserne (maatte)
føre store Kriger, og efterdi de tit hafde
Nederlag, gave de (zaren) skyld, hånd
maatte være u-lyckelig, og derfore saa
lenge hånd regierede, ingen ophør med
Blods Udstyrtning skulle blive. Fflug.DF.
375. hvad skulde det Endelige være, ifald

det ikke var Det, der har Ende eller Op-
60 høT? IIeib.Fros.I.470. Hjerteslagets Ophør.

Schleisner.Asphyxien ogDeden.(lS68).13. Bil-

lederne forsvinder med Ophøret af den
fremmede ImY^oii.SophMiill.V0.347. For-
dringsrettigheders 0-phør. Hage.^162. \\

(nu
næppe br.) om midlertidig standsning ; op-

hold; pavse. Moth.H387. *Ei tør jeg ønske:
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„Snart igjen du komme!"
|
Det var jo

Ophør i din Lykkes Vaar. Hrz.D.1.34. Der
er intet Ophør med det Slæb, enten tidlig

eller sildig. FiSO. || nu især i forb. uden
(nu næppe br. foruden. Clitau.IR.21) op-
hør, uden at standse, holde op; stadig;

ustandselig; uophørlig; u/ladelig. *Det vrede
Hav mod mig har uden Ophør brumlet.
Holb.Mel.V.l. en Ørn (skal) uden Ophør
altid . . hakke hans Lever. Clitau.PT.26.

Det var . . et skjønt Æmne til evig at

ræsonnere og tale om, hvad vi da ogsaa
gjøre Dag og Nat, Morgen og Aften, uden
Ende, uden 0^\iQT.Schand.IF.220.\\hertil

fx. Y Ophørs-pris (PoUy3l934.3.sp.2), -ud-

salg (Riget^^hl918.6.sp.6).

ophore, v. [•(ob|hø'ra] præt.-te (tidligere

ogs. skrevet -de: Holb.Ep.III.389) ell. f -ede

(Rolb.Berg.ll. ChrFlensb.DM.III.44. Biehl.

DQ.I.178); part. -t. vbs. (nu næppe br.) -else

(Bolb.Berg.il. Gude.0.212), jf. Ophør || til

dannelse af de smsatte tider bruges i bet. 2.i

baade have og være, i bet. 2.2 aZm. være,
sj. have ('Trængslen har ophøit. Kierk.II.

177; sml. Mikkels.0rdf.423f.).

1) {sml. op 3.3; ænyd. d. s.; jf. høre op u.

høre 9.1; nu kun dial.) især m. re/l. hensobj.:

søge at skaffe sig noget ved at forhøre sig,

spørge sig for forsk, steder; opspørge. Gram.
Breve.TUl.7. der de havde faaed Penge .

.

§ik Andreas strax hen og ophørte sig et

kibberum, som strax vilde gaae under
Sejls til Hamborg.J3isforie Om den dyrekiøbte

Isabella.(1721).ll. jeg vilde ophøre mig
en Tieneste. EMStockenbecksBegivenheder.
[1784].8. VS0.11.612. Han har ophørt en
Leilighed i 'Norge. smst.IV.0146. jeg har
ophørt mig en Gris. OrdbS.(Falster), smst.

(Sjæll).

2) {sml. op 7.1; ænyd. d. s.; efter mnt. up-
horen, ty. aufhoren; jf. høre op u. høre 12;
især CP) om det forhold, at noget ikke fortsættes,

ikke længere virker ell. er til; nu især om stands-

ning, hvorved noget afbrydes for længere tid,

ell. om endelig standsning, afslutning af noget

(jf. PEMillU488). 2.1) m. inf. ell. præp.-led

m. med: holde op med; holde inde med;
høre op med. \\ m. person -subj. saasom
hans Fiender ikke ophørede med at for-

følge ham, tog han sin Tilflugt til de Ka-
raiters Konge. Holb.Hh.1.8. Jeg har aldrig
ophørt at tænke paa Dem, siden det lyk-
kelige Bal, hvorpaa jeg første Gang saae
Dem. Beib.Poet.V1.407. Ole svarede kun
med en Grynten uden at ophøre med sit

Arhe'ide. Schand.TF.1.279. „det er sandt,
De holder jo ikke af at gaa paa Bal." —
„Jeg er ophørt at danse." ÆJsm.JI.i 77. jeg
er ophørt med at komme i foreningen •

(jf. bet. 2.2j i forb. ophøre (med) at være om
afbrydelse ell.ændring af en tilstand: en Kon-
ge er ikke ophørt at være til, fordi (lan-

det) gjorde sig til en Republik. Kierk.XII.
208. denne Aften ophørte jeg at være
BsiTn.FruHeib.HG.163. han er ophørt med
at være afholdsmand

i
\\m.tings-subj. u-Om-

lyden er næsten helt ophørt at virke.

VDahlerup. Det da.SprogsHistorie. (1896).l 9.
i upers. udtr.: Det har ophørt at regne. MO.
nu er det endelig ophørt med at sne

i

(jf. bet. 2.2) i forb. ophøre (med) at være om
afbrydelse ell. ændring af tilstand: Sande
Fortienester og Veltalenhed ophørede
fremdeeles at være Midler til at naae an-
seelige Æres-Foster.LTid.1755.63. 2.2) abs.,

10 om noget virkende, fungerende ell. raadende,
gældende: komme til standsning ell. afslut-

ning, ende; holde op; holde inde; høre
op. disse Purims Dage (skal ikke) for-

sømmes iblandt Jøderne, og deres Ihu-
kommelse ikke ophøre for deres Sæd.
Esth.9.28. *Ald Had og Fiendskab paa min
Side skal o^\iQre.Holb.Mel.y.7. Kongen
bød Stavnsbaandet skal ophøre Landboe
Lovene gives Orden og Kraft. Thaar.(ind-

20 skrift paaFrihedsstøtteniKbh.1792). Ude i

Natten var Regnen ophørt. Bang.L.54. jf.:
Heller ikke ualmindeligt er det at se det
logisk korrekte „Forretningen ophører!"
varieret til „Vi ophører (til 1. April)!"

NatTid.^^U1929.Aft.5.sp.5. \\
part. ophø-

rende som adj.; spec. (fagl.) i forb. som
ophørende livrente, livsforsikring,
forsikring, der udløber til et nærmere bestemt

tidspunkt (saaledes at en eventuel udbeta-
30 Ung kun finder sted før dette) (jf. opsat

livrente osv. u. opsætte^. VortHj.IIl2.100.
SaVXV.936. 2.3) (til bet. 2.2; nu næ.ppe br.)

ikke længere være nærværende ell. eksistere;

dø; udslettes; om forraad olgn.: slippe op.

kongen af Babel skal vist komme, og for-

derve dette land, og giøre, at baade folk

og fæ skulle ophøre deraf (1871: og ud-
rydde baade Folk og Fæ åer2ii).Jer.36.29

(Chr.VI). Elisabeth Bille . . Hvis udmat-
40 tede Legeme . . ophørede ved Døden den

23 Januarii Anno 1748. Graah.PT.I.30. Er
. . Øllet ophørt . . gives hver Mand V3 Pot
Viin daghg.Citl794.(Søkrig8A.UMl4v). »In-

tet Støv ophører jo paa Jorden, |
Alt for-

vandles i en evig Orden. Oehl.XXI.227.
op-hoiste, V. [7.2] vbs. -ning (Dagbl.^/10

1861.1.sp.3). {ænyd. d. s.; jf. høste op u. hø-
ste 1.1 slutn.; landbr. ell. dial.) tilendebringe

høstningen (af); høste færdig; ofte i forb.

sofaa ell. have ophøstet. VS0.IV.0123.
Vi have ophøstet hele Udmarken, al Vin-
tersæden. Xevi??. en Hvedemark . . har jeg
set blive moden. Nu er den ophøstet.
VilhAnd.HS.242. Gaardejer N. N. (har)
fuldstændig ophøstet. BornholmsTidende.^^ls
1927.1.sp.6. Feilb. Esp.248. OrdbS.(Fyn).
-hovle, V. [7.2, 11.1] [-jhou'le] (snedk.)

høvle de ru flader jpaa (et bræt, en bjælke

olgn.). FagOSnedk.
60 Opiat, et. [opi'a'd] (f Opiatum. Reiser.

IV.323). flt.-er. (/"r. opiat, ew^. opiate; fra
mlat. (pi.) opiata, afi. a/" Opium; især med.)

lægemiddel (især: sovemiddel), der in-

deholder opium. Leth.(1800). *Der staaer

et Opiat i denne Kasse . .
|
Og et Glas

Vand i hendes Sovekammer, |
Hvoraf hun

54*
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drikker, før hun gaaer til Sengs. Oehl.VI.
123. man havde givet den Syge et Opiat.

Ing.EF.V.144. Hrz.XV11.155. VareL.^640.

II
billedl. Jeg gav Christoffer en halv Fla-

ske primo Portoviin, paa hvilket Opiat
han sov næsten i tolv Timer. Blich.(1920).
XXIX.83. Viin er et Opiat mod Livets
Sorger. FiSfO. Kierk.II.109. Opiat-val-
mue, en. ^ valmuearten Papaver somni-
ferum L., hvoraf der udvindes opium (jf. u.

Maanesaa^; opiumsvalmue. Kielsen.Læreb.

i

Naturhist.il.(1803).131. Lange.Flora.604.
MentzO.Pl.296.
op-ilde, v. [11] [-lil'a] vhs. -ning (s. d.).

(jf. -Håne; nu næppe hr.) 1) intr.: d. s. s.

-ildne 1. VSO.
fl

hilledl. Nu var det da, at

Gnisterne af en god Smag opildede hos
de vittige Siæle.Sporon. Breve.IL234. 2)
trans. 2.1) egl.: faa til at brænde; tænde
ild i; antænde; uden obj.: gøre ild paa.
*Heldte,

|
Hvis Hierter af Kriigens op-

ildede Krud
I
Og blendende Luer ey

smelte. Sort.HS.Hlr. Har I opildetPF-SO.
opUde et Baal. MO. 2.2) billedl. : d. s. s.

-ildne 2.2. Folket (kunde) ikke heraf (o:

af kongens omhu for dets gudsfrygt) op-
ildes tn sand Kierlighed for Kongehuset.
Biegels.HS.III.203. \eg er saa elskovs-
varm,

I
Jeg Klippen Liv og Lyst paa-

tvinger,
I
Opilder Havets kolde Barm.

Stafeldt.159. Han . . opildede Folkenes
Mod ved at vise (banneret) for Hæren.
Molb.DH.L400. Hans opildede Phantasie.
VSO.jf.S&B. D&H. (^smZ. Livsaand:; de ved
Gangens blide Bevægelse opildede Livs-
2i2in&eT.Rahb.Fort.L446. C3 -ildne, v. [11]

[-lil'na] vbs.'ing (s.d.). (jf -ilde). 1) (sj.)

intr.: blusse op; brænde stærkere; billedl.:

*Ærens Glød opildner i hvert Bryst. Iw^.
D.II.136. *i mit Bryst opildned hellig
Flamme. sa.P.141. 2) trans. 2.i) egl. faa til

at brænde, blusse, flamme ell. lyse op; nu kun
billedl, m. overgang til bet. 2.2. *Alt længe
nok har Eders gamle Barder |

. . op-
ildnet Hadets Gmsi\Eolst.D.L153. 2.2)

vække ell. forøge en lidenskab, følelse; ind-
gyde mod, begejstring olgn.; anspore, opægge
til en handling; opflamme. Kierlighed . .

har opildnet mig til saa dristigt et Yore-
ta.gende.Birch.II.222. Hvad der endnu
mere opildnede Indbyggernes Mod var
•Præsternes 'PsLSiivLnå. Holst. FF. 64. Dine
Ord . . vilde forbitre og opildne hans .

.

Fienåer. AFriis.BD.L372. opildne livs-
a ånderne, se u. Livsaand.

||
part. op-

ildnende brugt som adj. Hvilken opild-
nende Applaus strax ved Tæppets Opgang
(o: i et teater). Schand.TF.II.82. NCRom.
Læsebog.111.(1887).166.

\\ part opildnet
brugt som adj.; ogs. (l.br.): som skyldes,
vidner om opflammet, opægget sindsstemning.
Der høres i Verden ofte en begeistret og
opildnet Tale om Kjerlighed, om Tro og
Haah. Kierk.IX.171. jf: Fanny og hendes
(kæreste) vare midt i et Kys og . . bare
Præget af en stærk Forlovelses Opild-

ne th e d. IstedMøller. Ilsebil. (1904 ). 125. OP

-ildner, en. [11 .i] [-lil'nar] (I br.) person,
der opildner (2.2). min tidlige IJngdoms bed-
ste Leder og Opildner, Digteren Kr. Arent-
zen.Drachm.D:^xii. Som „Apostel" o: Opild-
ner til Revolution, gik han atter hjem til Fø-
debyen. J7azo/'.Z7nder^a^e^.^over8.^900^.5.
-ildning:, en. [11] [-lil'neii] (1. br.) vbs. til

-ilde ell. (nu kun) -ildne; spec. til -ilde 2.i og
10 -ildne 2.i: 02)fyring. Det hele (o: halm, der

skulde tørres) forblev i Tørrestuen endnu,
dog uden vedholdt OpHåning. PhysBibl.
XXVI.192. Larsen. \\ til -ildne 2.2. Vi Smaa-
fyre ogTøsedrenge blev anbragt lidt til Side
. . og der stod vi og skraalede Kampsangen
(mens de store drenge sloges) . . jeg (fik) Skyld
for at yde min Andel i Opildningen tu-
dende. AndNx.LK.174. -ile, V. [6.2] [-|i-'l8]

{ænyd. d. s. i bet.: „ile op (til)"; sj.) indhente
20 (ved at ile). *Hans (o: skjaldens) Spaadom

Fremtids Slør borttrækker,
| Opiler Dø-

dens Røverfjed. Staffeldt.1.7.

CP Opinion, en. [opini'o'n, opin'jo'n]

flt. (1. br.) -er. {ænyd. d. s. (Rævebog.); fra fr.

opinion, a/'Za^.opinio) anskuelse; mening
(4.1); nu næsten kun: folke mening; almin-
delig mening (seMening4:.3); almindeligt
omdømme. PLolb.MTkr.52. kuldkaste den
Opinion, at dersom man ville have en

30 god Bog eller for billig Pris maatte man
lade den komme udenlands fra.. LTid.1755.
312. *Ved denne Kamp af Alle imod Alle,
Af Blad mod Blad, Person imod Person,
Fremkommer det, man kalder Opinion,
Og som jeg Folkedommen vilde kalde.
PalM.V.152. halvdelen af sin sukees til-

skrev kongen . . sin evne til at skabe
opinion og stemning.VVed.Racine.(1932).

10. I den almindelige Opinion er S. altid

40 blevet stemplet som en Ærke-Militarist.
EHenrichs.MF.1.161.
op -irre, v. [ll.i] [-lir'a] vbs. (1. br.)

-else (2Kg.23.26(1931: Krænkelser;. vAph.
(1759). VSO.) ell -ing (Moth.E85. vAph.
(1759). Sibb.1.24). {ænyd. op-irre, -erre,

-ærre; j/. irre op u. IL irre slutn) 1) (i rigs-

spr. kun Cp; m.h. t. levende væsen, især per-
son; dels (især m. person-subj.) om forsætlig
handling, dels (m. person- ell. (især) tings-

50 subj.) om uforsætlig handling, hvorved ens
vrede vækkes: tirre; ophidse; irritere (2).

Herren sagde til Mose: hvorlænge skal
dette Folk opirre (1931: haanej mig?
4Mos.14.ll. hans selsomme Opførsel hav-
de opirret mig, og alle got Folk her i

Byen mod ham. Holb.Er.V.5. det er ej

raadeligt at opirre en sovende Løve. Gram.
Breve.32. *Hans Myndighed var for op-
irrende.Oe^Z.ÆA.^77. *med en Ro, der ham

eoopirred,
| Gjentog hun langsomt: „O —

hvor — skjønt.''PalM.IIL254. Jeg vil ikke
opirre Dig, jeg behandler Dig gjerne saa
skaansomt som muligt. Kierk.II.171. || i

forb. m. præp. til. Jeg varer dig eengang
for alle, at du icke opirrer mig til Vreede.
IIolb.Uiy.3. (han) formanede mig at ven-
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de hiem til min Fader, og ikke opirre
Guds Forsyn til min Fordervelse. Eofein-

8on.I.23. BulL(SkVid.VII.6). f m. inf. di-

rekte tilknyttet: Trudsler opirrede ham at

giøre os ondt. Holb.Ul. III. 2.
\\

part. op-
irret brugt som adj., om levende væsen: op-

hidset; irriteret; ogs.: som vidner om ophid-

selse, et par lystige Viiser kunde formilde
jeres opirrede ^må. Kom Grønneg.

I

II.105.
skummende, som to opirrede Biørne. Ew.
(1914).1.349. (han) føler sig opirret (Bran-
des.E.128: irriteret^ ved i den Grad at

være undergiven et andet Menneskes
^Qii^døvame. Brandes.IV.128. E. bebrej-
dede Søsteren i ret opirret Tone, hvad
hun havde g\oii.Pont.LP.YIII.31. 2) (nu
næppe br.) m. h. t. følelse, lidenskab (især

vrede olgn.) : fremkalde, opvække ell. forstærke,

opflamme. (Sigismund) hafde fortsat og op-
irret U-eenighed udi Liila.nd.Slange.Chr
IV.152. Begierlighederne bleve . . derved
mere opirrede. JSneed.II.18. 3) (nu næppe
br.) m. h. t. (del af) organisme : pirre; irri-

tere (1). Et udskaaren Hierte af mange
Dyr slaaer endnu, eller begynder af en
Opirrelse igien at slaae, efterat det i ti,

tyve, 50 Timer, ja tre til fire Dage har
været skilt fra sit Legeme. Lægen.Till.2 9.

Brystdraaber (er) sielden uskadelige. Per-
soner, som eengang tilforn have havt
Blodspytning bør vogte sig vel for slige

opirrende Sager.Tode.ST.1.49. jf.: Den
store Hede (i troperne) berøver Legemet
sin Opirrelighed (Irritabilitet). sa.M. 77.
-ise, V. [-|i's8] vbs.-nlng (i bet. 2: Anordn.
'Vi2l808.§2. n&H.). 1) [1.2] (jf. ise 2;

fisk.) lægge (fisk) paa is (for at holde dem
friske), de sidste Tiders Varme (har) været
højst ugunstig og meget generende for
Fiskeeksporten herfra tU England og Tysk-
land. Man har derfor maattet lade Fisken
opise i Esbjerg, inden den indlades i Dam-
per til ¥>ng\2Jid.FrederikshavnsAvis.^^h1929.
3.sp.3. 2) [3.1] (ænyd. d. s., jf. ise op u. ise

3.1; fagl.) oprense for is, ophugge isen i (for
at skaffe aabent vand), bemeldte Vand-
løbe (bør) opises, til en bred Vogns Brede.
Forordn.^^/i2l793.§64. Møenboerne opisede
. . Stranden lige fra Grønsund til Ulfshale
. . og holdt Vaagerne aabne hele Vinteren.
JPaludan.Møen.I.(1822).343. PVGrove.Fra
Dannevirke tiWybbøl.(1864).7.
Opinin, et ell. (nu især om arten,

slagsen) en (vAph.Nath.YIII.336. PLevin.
Hjem.(1919).82. MentzO.Pl.297). ["o-'piom,

'o-'pcom] best. f. (l.br.) -ti, -tn (StBille.Gal.
11.49. PLevin.Hjem.(1919).82). f m. lat. bøj-

ning: gen. opii (LTid.1752.12. vAph.(1772).
11.151). uden flt. (fra lat. opium, gr. opion,

af opos, plantesaft; jf.O]^iait; sml. Maansaft)
den indtørrede mælkesaft af de umodne
frøkapsler af opiatvalmuen, der bruges
som (del af) bedøvende, smertestillende mid-
del, nydelses-, beruselsesmiddel m. m. Pflug.
DP.777. Drukkenskab (kommer) af sterk
Drik, Røg eller O^mm.Holb.NF.1.11. Van-

grød og Haversuppe med lidet Opium i,

naar mand gaaer til Sengs i saadanne Til-

ielde.KomGrønneg.Y.151. *Jeg sværger ved
Propheten,

|
Jeg tygger aldrigmere Opium.

IIauch.DY.1.29. jeg led af Diarrhoe og
(maatte) to Gange . . tage Opium. HCAnd.
Breve.II.679. MentzO.Pl.297. Man anslaar
Antallet af dem, som spiser ell. ryger
Opium, til iOO Mm.SaUXYIII.526.

|| lil-

10 ledl. *Jer Tale er et Opium
, |

Som over
Nogle brede sødest' Slum. ChrBorup.PM.
488. Blich.(1920).XXYII.180. Religionens
Opgave bestemte Machiavelli. Den var et

brugeligt Middel til at holde Masserne i

Tømme. Opium for Folket, som en mo-
derne Marxist vilde s\ge.Boos.(Tilsk.l933.
11.23). Opiums-, i ssgr. (nu sj. Opium-.
Opium avl. OpfB.^YI.126. Opium salt fa; æZ-

dre betegnelse for morfin). OpfB.^III.549.
20 Opiumspiser. Heib.Pro8.YIII.529). (især

med. ell. kem. ell. om udenl. forhold) til Opium
Il foruden de ndf. medtagne kan nævnes
Opiums-avl, -base, -dyrkning, -ekstrakt,
-forgiftning, -handel, -kur, -pibe, -pulver,
-rus, -ryger, -rygning, -røg, -røger, -røg-
ning, -spiser, -spisning, -søvn, -tinktur,

-tygning, -æder. -draaber, pi. (med.)
ti7iktur, der indeholder opium (Tinctura the-

baica). Panum.502. -linie, en. (eng. opium-
30 den) beværtning (i østen ell. i vestens stor-

byer), der er tilholdssted for opiumsrygere.
BerlTid.^Vi^l907.Afi.l.sp.l. -lampe, en.

lampe, hvorover piberne holdes ved opiums-
rygning. JYJens.Intr.164. -Talmne, en.

^ d. s. s. Opiatvalmue. Christ.Kemi.189.
op-iTre, V. [ll.i] [-jiu'ra] (sj.) gøre ivrig

ell. ophidset. Karen savnede lige saa lidt

Nænne som Kræfter, naar først hun blev
o^\viet.Staun.VD.171. || m. h. t. lidenskab

:

40 ophidse. Nationalfølelsen var opivret i den
Grad under den langvarige Strid, at man
undertiden var nærved at glemme Sta-
ten over Sproget. HAMalling.Erindringer.
(1894).155. -jage, i;. [-ija-'qa] vbs.(sj.)'n\ng

(YSO. MO.). (ænyd.d.s.;jf opdiiYe) l)[2.i]

(i rigsspr. kun W) drive, jage (dyr) op fra
sit leje, frem fra sit skjul; jage op (se u.

jage l.i); oftest i part. op jaget brugt som
adj. *Opjaget fløi hver Fugl om Høiene.

50 PHFrim.(Eahb.LB.I.165). Saasnart det
første Vildt var opjaget, var Kongen liden-
skabelig beskæftiget med at forfølge og
nedlægge det. Ing.EM.II.137. Feilb. jf.:
Min Kjæreste sprang som en opjaget Raa
ud af min Favn.i2Z7ss.Z7.<55. 2) [5.2] (nu
sj.) sætte efter; forfølge og indhente; fange.
ligesom du slap en fugl af din haand, saa
haver du ladet din næste fare, og du kand
ikke opjage (1871: fange; \i2im.Sir.27.19

60 (Chr.Yl). *hvis der ved mine Hænder Uret
klæber . . | skal Fjenden mig forfølge og
opjage. EBrand.S.9. \\ m. h. t. skib. SøLex.
(1808). YSO. 3) (nu sj.) overf anv. af bet. 2:

oplede; faa fat paa; opdrive (4), han skulde
undervise . . mine Landsmænd om de Ting,
hvorom han i det højeste kuns havde op-
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jaget nogle løse låeer.PAHeib.US.241. han
havde opjaget (et malerisk klædningsstykke)

paa en eller anden Auction. Høyen.R.279.
sp.3. baade Daarer og Viismænd . . ha-

stede afsted for at opjage de saakaldte
Fornøielser.5c/iac/c.568. JPJac.II.26. 4)

[9.2] (jf. jage op II. jage 2.3^ f m. h. t. pri-

sen paa noget: drive op, i vejret (fx. paa
auktion), ifald den (o: en bog) skulde blive

saa høyt opjaget. Gram. Breve. 9. vAph.
(1759). VSO. 5) [1.2] (jf. jage 6.4; sj.) op-

føre, opbygge i hast. den gamle Fæstning
Stenvigsholm (er ikke med) stor Fliid, men
langt mere i en Skynding opjaget.OecMa^^.

1.74. -jævne, v. [7.2] [-ijæu'nø] (nu næppe
br.) tilpasse; udjævne. Opmuringen (bliver)

opjævnet med smaae Steene efter Vatter-
Passet. Oecifa^.IF.54i. -kald, et. spec.

(telef.) som vbs. til -kalde 3. DagNyh.^/n
1923.5.sp.4. For Opkald Juleaften mellem
Kl. 7 Em. og Kl. 2 Nat i Kbh. . . kan der
opkræves 60 0. ekstra pr. Opkald. TelefB.
1934.12. -kalde, v. [-(kal'a] præt.-te ell.

(nu næppe br.) -ede (Gram.Breve.288. Høysg.
S.325). vbs. -else (MO. JohsSteenstr.MK.55)
ell.-nmg(ibet.S: Seheller.MarO. (l.br.)ibet.4::

I)agNyh.'V9l922.2.sp.4),jf.'ka\d.(ænyd.d.s.;

jf. kalde op u. kalde 4.9) 1) [l.i, 4.1] (nu 1. br.)

opfordre til, befale at komme op ell. hen til

sig, at indfinde sig, give møde; kalde op (se

u. kalde 4.9J; ogs.: stævne (for en ret, myn-
dighed), man (lod) ham opkalde paa Raad-
h\mset.Eolb.I)E.I.756. En af Graverne
blev opkaldt med MsLåknryen.Blich.(1920).
XX.38. Lehmann . . blev opkaldt til Uni-
versitetets Rektor for at modtage en
Irettesddttelse.CEFBeinhardt.OrlaLehmann.
(1871).14.

II
sammenkalde; opbyde. Judas

besluttede, at tage (fjenderne) bort; og
hånd opkaldte alt folket tilsammen (1871

:

kaldte alt Folket sammenø, at beleyre
åem.lMakk.6.19(Chr.VI). han udæskede til

Strid, ja han opkaldte Folket til at myrde.
Grundtv.Hvem er den falske Prophet? (1814).
VI. jf.: *Medens bevaaget, u opkaldt til

Feider,
|
Landet saa hviler, Flidens Haand

arbeider. CFrim.(Rahb.LB.II.318). 2) [2.i]

(nu næppe br.) vække af søvn. Bagges.L.1.6.

II
opvække af død. En prosaisk Forfatter

har ikke Ret til at besværge Geister og
opkalde de 'Døåe.JSneed.V.371. 3) [6.2]

(telef., telegr.) ved opringning, udsendelse af
signaler søge at faa telefonisk ell. telegrafisk

forbindelse med; kalde (2.4); vist kun som
vbs. i formen Opkaldning (Seheller.MarO.),

jf. Opkald. 4) [lO.i] (jf. op-døbe, -nævne 1)
om navngivning. 4.1) optage, benytte ens
navn for dermed at døbe noget (især et barn).
hvad skal den Lille hedde, for nu er vel
hele Familien oipkaldt ? Hostr.Int.36. det
(gik) ikke an at opkalde en endnu levende,
da en saadan Opkaldelse vilde medføre,
at han svandt hen og tabte Kraften i

samme Grad som den lille trivedes. TroeZs
L.VIII.154.

II
(nu næppe br.) i forb. m.

præp.i. *tidlig jeg opkaldte
1 1 min Søn min

Ungdomsven. Grundtv.PS.VI.149. CBernh.
NF.XIII.281.

II
talem. (jf. u. opnævne 1;

nu ikke i rigsspr.): Du kan døe, naar det
skal være, for du er nu opkaldt. FSO.
4.2) især i forb. m. præp. efter: lade en
(noget) faa navn efter en anden (noget an-
det), i ihukommelse af en (noget) laåe døbe
med dennes (dettes) navn; især: døbe et barn
med en ældre slægtnings navn. Høysg.S.272.

10 Forfatteren har opkaldt sit Lystspil efter
den gamle Folkebog.Oe/iZ.riec/c.JI.c^75. Som
Hovedregel gjaldt, at Barnet burde op-
kaldes efter en afdød Slægtning. TroelsL.
VIII.154. Det under Bygning . . værende
nye Skib . . er bleven opkaldt efter Sel-

skabets første Skib „Skandia**. 5eWTi(i.V*

1905.M.2.SP.4. jf.: *Vi efter Dig (o : Kristus)
dem (o: børnene) her (o: under daaben) op-
kalde. Grundtv.SS.1.645. -kalve, v. [6.1]

20 (fisk., nu næppe br.) d. s. s. kalve op (se u.

I. kalve 3/ Vaaden bliver indvunden, og
der bliver opksillet.OeconJourn.1757.355.
-kamme, v. [I.2] [-ikam'a] vbs.-ning (s.d.).

1) (1. br. i olm. spr.) i al alm.: sætte, stryge

op i en kam; især i part. opkammet brugt
som adj. Rygkanterne (paa kirsebærsten)

ere ikke store, dog er den midterste lidt

opkammet imod Stilken. Bredsted.Pom.III.
39.

II jf. I. Kam 4.2-3, m. h. t. frisure, noget
30 velassorteret Lager af Viden var der hel-

ler ikke i det opkammede, brusende Kyl-
lingehoved.Aafej.Z>Æ54. 2) (landbr.) vedpløj-
ning frembringe kamme (1.6.4,) i jorden; kam-
me op (se kamme 2.2/ (jorden) opkammedes
.. ved at pløje tre Furer sa.mineB. Det forst-
ligeForsøgsvæsen.III.(1910-13).73. se ogs. u.

kamme 2.2. -kamning:, en. [I.2] [-|kam'-

naix] (landbr.) vbs. til -kamme 2; ogs. konkr.,

om den opkammedejord. paameget bindende
40 Jorder (kan det) være formaalstj enligt at

forøge den (for frosten) paavirkelige Over-
flade ved en 0]pksimmng. LandmB.I.441.
Smaaplanterne (d: af spinat) overvintrer
paa Blivestedet uden nogen Dækning eller

maaske med lidt Opkamning langs Siderne.
HavebrL.^11.369. -kante, v. [II.1] [-,kan'Ja]
vbs. -ning. (fagl.) forsyne med kant(er); spec.

Cj/'.kante (l.i)op; tøm.ell.snedk.): oprette kan-
ter paa (tømmer); som vbs.: Opkantning af

50 Tømmer. FagOSnedk.
\\ (1. br.) m. h. t. (del

af) klædedragt : reparere ved kantning. Som-
merfrakke . . Ærmerne o]pka.ntede. PolitiE.

KosterbUVi2l923.3. -kapre, v. [8.1] [-,ka?-

brd] vbs.-'mg (VS0.IV.0128). (jf. kapre op
t*. kapre 1 og 2.i; nu næppe br.). 1) d. s. s.

kapre 1. VS0.I.559.IV.0128. Skibet var
opkapret og bragt i Havn. Levin, jf.: Fla-
skebrev fra Knud Vidfadme . . til sine

Landsmænd . . opkapret, atter udievert,
60 og endelig afsendt til Dannemark, af Jens

Baggesen. Bagges. Fl.titelblad. 2) ^„Tale-
spr." Levin.) d. s. s. kapre 2.1. paa Bukken
(sad) en liden Skole-Discipel fra Manheim,
som var deserteret fra sine Forældre, og
blev opkapret i Maynz af en (diligence-)

Conducteur. Preisler. J. 1.133. Da vi vare
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færdige (med at bese slottet), opkapredes
vi ved Udgangen af en ventende Person.
Thiele.Breve.274. -kårde, v. [l.i] (nu
næppe br.) løsgøre uldiotten fra underkarden.
VSO. -kast , et. [3.2] (ænyd. d. s. (i bet.

„tegning"), oldn. uppkast, det, at noget kastes

op, fremsat mening, tegning) vbs. til opkaste
(ell. kaste op^; ogs.: hvad der kastes op.

\\

til opkaste l.i. (ravet havde) ligget blant
andet Opkast &f UsiYet. KSelskSkr.IX.177.
de Electriske Øer vare et Opkast af Flo-
den Eridanus. sms^. || nu kun (især O^ til

opkaste 1.2, om det opkastede maveindhold;
opkastning; bræk. vAph.(1764). Bergstrøm.
Vendepunkter. (1894).22. (han) køber en
Skaalfuld, men uha — sikke nogetl Det
ligner en søsygs Opksist.HelgeKaarsb.il
M.15.
opkaste, V. ['cobikasda] -ede ell. (nu

ikke i rigsspr.) -kaste (Pflug.DF.519. Bey-
nikeFosz.(1747).9. vAph.(1764)). vbs. -else

(s. d.) ell. -ning (s. d.), jf. Opkast, {æda. up-
kastæ i bet. 1.2 (Harp.Kr.l25); jf. kaste op
u. II. kaste 28; i visse bet (især bet. 6-Q) efter

ty. aufwerfen)

O (Jf'O'pl-4:) kaste, slynge noget op,
i vejret, l.i) (1. br.) i al olm. de opka-
stede (1871: kastedej støv paa deres ho-
ved.,Tos.7.6(Chr.VI). et Slags løs Steen,
som Vesuv oipksisteåe. JBaden.Horatius I.

42. Ofte vandrede han til den dunkle Sø
. . og glædede sig ved at samle de Plan-
ter, som opkastedes deTSitHauch.I.156.
(muldvarpen) volder nogen Fortræd ved
at gennemrode og opkaste Jorden. BMøll.
DyL.1.50. 1.2) (især med.) bringe op fra
brystet ell. (nu kun) maven; op hoste ell.

(nu kun) brække op, kaste op. Naar .

.

ikke meget meer opkastes, men Hosten
dog holder sin gamle Gang, da er det
Tiid at stille åen. WeisbachsCuur.(overs.
1755).315. Dag fra Dag opkastede (han)
meer og mere Blod. Bagges.L.1.336. Det
Opkastede kan ved sine Egenskaber ofte
give Oplysninger om den til Grund lig-

gende Lidelse. Panum.112. 1 .3) (nu næppe
br.) uegl. || m. h. t. blik: hæve; løfte. Herre
Fader . . lad mig ikke opkaste øyne for
høyt (1871 : giv mig ikke vellystige Øinej.
Sir.23.6(Chr.VI). \\ m.h.t.(over)læbe: trække
opad (som udtryk for foragt olgn.); vist kun
i part. opkastet brugt som adj. Deres
blege sammenskrumpne Ansigt, Deres op-
kastede Læbe, og en vis fiin Folde ved
den ene Side af Deres Mund. Ew.(1914).
IV.269. Den haanligt opkastede Overlæbe.
Blich.(1920).X.126.

2) (jf- op 3; især fagl.) ved at kaste
get op ell.

get. 2.1) ved ophobning af jord, sten olgn.

noget op ell. bort danne ell. oprense no-

danne vold, skanse olgn. afhugger Træ-
erne og opkaster (1931: opkastJ en Vold
imod tfernsalem. Jer. 6. 6. opkaste Skand-
ser. Holb.Herod.210. der opkastes med
Ploven mange Furer paa langs, tværs, og
i Krumning. JPPrahl.AC.lO. Englænderne

opkastede Batterier ved deresHuus, og flere
af Fæstningens Kugler sloge ned i Nær-
heden dersit Hauch. MfB.217. MilTeknO.
2.2) danne (grav, brønd, grøftosv.) ved grav-
ning; grave (l.i). Han haver gravet en Grav
og opkastet den (1931 : han huled den udj.
P8.7.16. saa samler det rindende Vand sig i

den opkastede Brønd. Ji^'^er^s.G.i 7. (der)
blev opkastet en Vandgrav. DanmHavebr.

10 210. 2.3) (nu sj. i rigsspr.) oprense ell.

rydde noget for, hvad der opfylder det jl

m. h. t. hul (brønd, grav osv.). Isaak lod
igien opkaste (1871: opgrave j de vand-
brønde, som de havde gravet i Abrahams
. . tiid, og Philisterne havde stoppet. IMos.
26.18(Chr.VI). Grøften, Canalen trænger
til at opkastes. F50.

j|
m. h. t. vej: rydde

for sne (ved snekastning). VSO. Jeg fore-
stillede Generalen, at det var umuligt at

20 kjøre til Graasten i et saadant Vejr, før-
end Vejen blev opkastet. MMørkHansen.
SlesvigskeTilstande.(1865).8. Præsten kom
ikke i Dag, da der ikke var opkastet. Cit.

1872.(AarbHards.l927.56).

3) (jf- op 6.1^ f faa noget til at aabne
sig, sprænge noget ved at kaste noget
mod det. Opkaste . . en Dør . . med Steene.
vAph.(1764).

*) (Jf- op S.3) t slaa op (i en bog); m.
30 obj.: slaa op paa (et sted i en bog), slaa

noget op (efter). *0m mand fra Østen
gaar til Vesten, nøye søger,

| Opkaster,
læser og igiennem-blader Bøger,

| Man
finde ickun skal i Verden en Peer Paars,

|

Een Nille, Himmelen har paalagt saadan
KasLrs.Holb.Paar8.246. (han) sparer Læ-
seren den Umage, selv at opkaste og
eftersee de Ting, som han af mangfol-
dige Bøger har sammenbragt i sit Skrift.

40 LTid.1745.389. Jeg har senere opkastet
Lovstedet. FiSO. opkaste et Sprog i Bi-
belen. MO.

5) (jf- op 3.3 samt II. kaste 28.7J tO m.h.t.
spørgsmaal, mening olgn.: bringe paa ba-
ne; fremsætte; nu især i forb. opkaste
et spørgsmaaL man (finder) ikke, at

vedkommende Jurisdictioner i den Hen-
seende have besværet sig eller opkastet no-
gen Q,vddst\on. Stampe. Vl.97. Dette Spørgs-

50 maal er tidt nok opkastet, og dog endnu
ikke hes\avet.Heib.Poet.V.73. jeg opkaster
en beskeden Tvivl om Digternes Tilbøje-
lighed til lAavtjTiet.Schand.F.416. den
Formodning blev opkastet, at de (to pa-
tienter) var døde som Følge af Fejltagel-
sen.DagNyh.^^hl921.4.sp.4.

||
(nu næppe br.)

refl.: opsiaa; fremkomme. Dette er en Tan-
ke, som jeg bilder mig ind, maa opkaste
sig hos flere. Born.MineHændelser.(1834).l.

^ 6) (Jf- op 9.2 samt II. kaste 28.8^ om hand-
ling, hvorved en person hæves ell. hæ-
ver sig op fra en lav ell. ubemærket stil-
ling og tildeles ell. tiltager sig magt, værdig-
hed olgn. 6.1) f i al alm.: hæve op til en
høj stilling; tildele magt, værdighed, saadanne
(herrer) bleve af Almuen udkaarne og op-



868 Opkaistelse opklappe 864

kaste, tilbedne og satte til samme Embe-
de og Befalning at forestaae. BeynikeFosz.

(1747). 9. 6.2) refl.; dels (nu næppe br.):

stille sig op, sætte sig op mod et over-

hoved, tage magten olgn. hånd en sin

Kammer-Herre . . hafde givet stor Magt,
som der over blev meget stolt, saa hånd
endelig opkaste sig imod Princen. P/?m^.

DP.519.
II

dels (©) i forb. m. til: tiltage sig

en vis magt ell. myndighed (uopfordret ell.

uberettiget); ophøje sig, gøre sig selv til no-

get; ogs.: optræde som (om man var). Op-
kaste sig til Lærer . . Anfører. vAph.(1764).
*Jeg ikke vil opkaste mig til Voldgifts-
mand

I
Imellem dig og dem. Oehl.KG.320.

Han har været jaloux paa Dem, og har
villet opkaste sig til hendes Ridder, ffr^?.

VII.99. Jeg vil ikke opkaste mig til at

forsvare hiin Tid. Gylb.EA.254. han op-

geb.36. 1.2) (især med. ell. 03 j til opkaste
1.2; ogs. konkr., om det opkastede: opkast.

Moth.K69. Lungesot med rødelignende Op-
kastning. AnncUer for Lægevidenskabens Yn-
dere.(1810).7. et enkelt gigantisk Durian-
træ . . hang fuldt af disse store piggede
Frugter, der skaffer nogle Opkastninger
og andre Topmaalet af Henrykkelse. JF
Jens.Sk.53. Udtømmelser, Opkastning og

10 Opspyt bør . . aldrig henstaa i det Væ-
relse, i hvilket den syge opholder sig.

VortHj.112.260. 2) (nu sj.) til opkaste 2(i).

4 Arbeyds-Folk (har) ved et Diges Op-
kastning fundet et Kruus fuld med Ro-
merske Meå&illeT.LTid. 1723.60. Grav-
Høyes Opkastning, smst.1738.313.

op-ketle, v. [11] (væv., l.br.) d.s.s.

ketle. YæverB.66. -kige, v. [l.i] [-iki'qa]

(ænyd. opkicke
; jf. opse ; sj.) kigge, se op (i

kastede sig til Enehersker. /)<feir. ofteiforb. 20 vejret). *naar jeg vil,
|
Saa høyt jeg kand,

opkige.5rors.74. -kildre, V. [ll.i] [-ikil'rø]

(sj.) opægge; opildne, (han) havde opkildret
hendes Ærgerrighed og ladet denne ud-
male for hende et Fremtidsperspektiv . . i

selve Hoffets Sale. PontiP. 71.67. -kile,
[-iki'la] 1) [1.1, 2.2] støtte, løfte ved ind-

opkaste sig til dommer (jf.u.Dom-
mer 4^. JSneed.I.195. hvad er dog et Men-
neske, at det tør opkaste sig til Bloddom-
mer over sin Lige? Hvo tør dog sige til

sin Broder, Du est skyldig at døe?Blich.
(1920).XIV.199. *grib, jeg beder, i din
egen Barm,

|
Før du opkaster dig til

Adams Bommer. FalM.IV.110.
Opkastelse, en. flt. -r. (jf. Op-kast,

drivning af kiler (jf. forkile^; spec. (^, nu
1. br.) m. h. t. skib: opramme. Fisker.SøO.
2) [6.1] ^ aabne, kløve ved hjælp af kiler.

-kastning^ vbs. tU opkaste (ell. kaste o^); 30 S&B. TeknMarO. -kilt(r)e, v. [l.i] [-ikil'-
' dir)Q]vbs.-k\nnmg(Moth.K103.VSO.MO.),

-kiltring (Larsen), (ænyd. opkilte; især W)
kilt(r)eop. opkilte: vÅph.(1772).III. Der-
efter opkiltede de Brudekjolerne. PZic /i.

(1920).XXX.159. jf: denne præstelige
Iver, dei*, graanende i een Guds Tjeneste,
øjeblikkelig opkilter sig til at tjene en ny.
VilhAnd.BT.14. opkiltre: Levin. D&H.
II især i part. opkilt(r)et brugt som adj.

spec. i flg. anv.: 1) (nu sj.) til opkaste 1. ved
deres Udhuulen og Jords Opkastelse kand
(bremserne) inden faae Dage grave sig en
Fod dyb og bred under Soiåen.LTid.1738.
474.

II
til opkaste I.2; ogs. konkr., om det

opkastede: opkast. Tobdik (har) en u-natur-
lig og modbydelig Smag, som hos U-vante
foraarsager Opkastelse. Holb. Ep. III. 373.

jeg (gik) strax i Seng, men fik nu de Yo\å-
somste Opkasteiser. iZ C^McZ.PC.7.i54. f/w^- 40 *Jeg saae en bunted Rad af Hyrder og
lene) fordærve Dækket ved altid at be-
gynde deres Vandring paa tør Grund med
en vældig Opkastelse af Tran o. a. m. SiBille.

Gal.I.117. 2) ("nw SJ.; <«7 opkaste 2(1). Skant-
zers 0^k2iSte\se.Slange.Chriy.310. Voldens
Opkastelse medtog endeel Tiå.YSO. 3) O
til opkaste 5. vække Ungdommens Efter-

tanke ved Smaaopgaver og Spørgsmaales
Opkastelse. VSO. -Hvorfor skal man læse ?"li

Hyrdinder..
I
Opkildtet, sminket og om-

given med en Krands. JSneed.I.157. Hen-
des Kjole var o^kiltet Skjoldb.SM.8. *Nor-
denvindens Harm . . maa vige

|
For San-

gen, for en letopkiltret Pige. IIrz.D.I.

89. unge Kvinder, i straalende Vaaben,
med udslagne Haar, opkiltret som til Ridt.

Drachm.VS.58. jf: (hun) sprang ud i Sneen
med sine opkiltrede Ben. OlesenLøkk.KB.

Hvad skal man læse?" . . Spørgsmaalenes 50 208. — (dial.) i videre anv., om dyr: smal
Opkastelse er ikke overflødig.PrawcZes.-X^JJ.

31. Opkaistning, en. flt.-er, (ceda. upkast-
(n)ing i bet. I.2 (IIarp.Kr.57.128)) vbs. til op-
kaste (ell. kaste op ; if. Op-kast, -kastelse^;
især i flg. anv.: 1) fiT opkaste 1. l.l) (1. br.)

til opkaste l.i; ogs. konkr., om det opkastede.
Moth.K69. Ved Grøfter, som kastes imel-
lem Marker til Skillerum og Vandløb, bør

ligemegen Opkastning paa hver

livet; slunken, (hestene) er saa. opkilted,
som en Mynde, der har løbed efter 7 Harer.
KomGrønneg.1.99. Feilb. -klapning:, en.

(1. br.) vbs. til -klappe ("eZZ. klappe opj; konkr.

Cj/". klappe op ?*.HL klappe 3; nu næppe br.):

d. s. s. Omklapning. Opklapningerne og
Kanterne paa Kiolerne (o : munderingskjo-
lerne).MR.1808.282. smst.1837.26. -klap-
pe, V. (ænyd., glda. opklappe, give tegn

Side. JPPrahl.AC.96. \\ spec. Sjette Tur (i 60 ved klap til at noget skal høre op) spec. i

terrespillet) kaldes „Opkastning". Her har
Spilleren alle Stenene i Haanden. Han
kaster da den ene af dem i Vejret og læg-
ger de fire andre paa Bordet, griber saa
den Sten, han kastede til Vejrs, og tager
de fire, der ligger paa Bordet, o^.EjLe-

flg. anv. (jf. ogs. klappe op u. III. klappe 2.2,

2.i): 1) [I.2] (nu 1. br.) klappe (jord) fast

sammen i en bunke, høj olgn. min salig Mo-
ders Grav, som (mi7i moster) havde ladet op-

klappe. Oehl.XXVII.246. *Opklappet, pyn-
tet nys, den smalle Høi sig strækker. ^are-
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8tr.SS.L205. Ordentlig opklappede og be-
grændsede Møddinger fandtes intetsteds.

EHoht.Koleraepidemien i Korsørl857.(1859).
10. 2) [3.3] {efter nt. op-klappen, -kloppen,
mnt. upkloppen; foræld., især om gammel
lavssldk) hanke (fx. med en finger, med en
hammer) for at vække opmærksomhed; slaa

til lyd. Derefter bliver der 3de Gange
opklappet, om nogen af Svendene har
noget at klage. Cit.l737.(CNyrop.Haandv.
16). (han) opklapper med Hammeren.
Cit.ca.l?95.(smst.59). 3) [6.i] (jf. klappe
op w. III. klappe 3.1 ; sj.) lukke op; aahne.
(glas-)Cy\m&TQn (opskæres) langs efter med
et glødende Jern eller en Diamant . . de
halvt opklappede Cylindre (naar saa) til

Strækkeovnen.Oi)/'5.i7.498.-klappelig,
adj. [6.1] (fagl.) som kan løftes, klappes op
(se III. klappe 3.i;. Sporstoppere til at
vælte for, opklappelige Sporstoppere.Z)5^.
Banehygn.109.
opklare, v. ['(nbikla'ra] -ede ell. (nu

ikke i rigsspr.) -te (PÉFrim.(Rahb.LB.I.
293). Bagges.Ungd.II.113). vbs. -mg (s.d.)

ell. (nu sj.) -else (Leth.(1800). YSO.; se ogs.

u. bet. 4.1-2;. {glda. d. s. i bet. I.2 (2Mos.l9.16
(GldaBib.)), j/". witi^. upklaren, blive klar;
til op 3.3 og 11 og IL klare; i bet. S paa-
virket af ty. aufklåren, fr. éclairer; jf. op-
lyse)

1) intr., refl. ell. i pass.: bliveklar (1-2).

t.l) ('CP, især højtid.) om ansigt, blik olgn.:

miste sit udtryk af bedrøvelse, bekymring
olgn.; blive lysende, straalende af glæde olgn.;

klare op. da opklaredes Clitanders An-
sigt. JSneed.II.239. *0pklarte blev de taa-
redugte Kinder,

| Som skiønne Rosers Dug
for Morgen-Solen svinder. PHFrim.(Rahh.
LB.L293). *Grethes Pande synlig sig op-
klared,

|
En saadan Stads var efter hen-

des Smsig.FalM.V.361. ThomLa.AH.162.
1.2) om sol, dag, luft, himmel olgn.: blive be-

friet for mørke, taage, skyer olgn.; klare
op. vAph.(1764). *sig skyedækte Himmel
opklarer. Fram.Stærk. 114. Uveiret (har)
lagt sig, og Himlen begynder at opklares.
E.eib.Foet.11.97. især (navnlig ^ ell. me-
teorol.) i part. opklarende som adj.: S&B.
samtidig gaar Vinden om mod ]Nordvest,
Vejret bliver opklarende, men dog byge-
fuldt. Frem.DN.159. Der er Udsigt til .

.

temmelig mildt og efterhaanden noget op-
klarende Vejr. BerlTid.^^M934.M.28.sp.2.

\\

billedl. *Skiæbnens Himmel eengang dog
opklarer. Rahb. FoetF. II. 123. *Kummers
Mørke sig 0]^Ma.reT.Winth.SS.6. Den po-
litiske Himmel synes at opklares. 750.

||

(sj.) om lys: lyse frem; fremskinne. *Gud,
som Lyset lod opklare

| Udi Naadens blide
Aar. Brors.9. smst.106.

2) (nu sj.) gøre klar (1-2); klare (ILl-2).

2.1) (jf. bet. 1.1; m. h. t. ansigt olgn. : faatil
at lyse, straale af glæde ell. renhed, op-
højethed olgn. *mag det saa, at naar jeg
atter seer ham,

|
Et venligt Smiil opkla-

ret har hans Pande. Oehl. VI.13. Hvo er

som den Vise? . . Menneskens Viisdom op-
klarer ("CAr. 77; oplyser; 1931 afvig.) hans
Kns\gt.Fræd.8.1. 2.2) gyde, sprede lys over;
især m. h. t. (mørkt) rum: belyse; oplyse;
m.h.t. mørke: sprede. Solen opklarer Dagen,
og Maanen Nsitten.vAph.(l 764). *Mørket op-
klartes af rødere Lyn. Bagges.Ungd.il.113.
blaae Lysstraaler . . opklarede Hulen. Oehl.
AQ.183. Ansigtet forblev i en halv Skygge,

10 hvilken hun . . dog ikke var dristig nok til

med Lygten at opklare. Blich.(1920).XIV.
76. (sj.:) *Da monne den Stierneskare . .

|

En Jotun brat opklsLre.Oehl.NG.19. \\ billedl.

(jf.bet.4c), *Opklar de Taager, som ud-
spindes

I
Af Uforstand og Mande -Vid.

SalmHj. 335.3. *med min Tankes Lys
|

Maa jeg opklare Mørket. Oehl.S.142. \\ m.h.t.

sorg, bekymringer olgn. *Opklar vor Sorg
og Smerte

| I Dunkelhedens handl Salm
20 Hus.59.4. den hele smilende Natur kunde

ikke opklare mit mørke Lune. Bagges.L.
11.64. 2.3) give et øje dets sekraft tilbage;

sætte en i stand til at se noget tydeligt; især
billedl. Skulde det være for min Skyld?
Ak Gudl hvilket græsseligt Lys opklarer
mine Øine I Skuesp. IX. 472. bønhør mig,
Herre min Gud! opklar (Chr.VI: oplys;
1931: klarj mine Øine, at jeg ikke skal
hensove i Døden. Fs.13.4. 2.4) m. h. t. væd-

30 ske: klare (II.2.5). Opklare .. \nn.vAph.
(1764). VSO.

3) (nu næppe br.) sætte i stand til klart

at forstaa, opfatte, bedømme noget; udbrede
kundskaber, oplysning; oplyse; oftest i part.

opklaret brugt som adj. 3.1) m. h. t. for-

stand, fornuft, det opklarer Forstanden
ikke lidet at vide de Philosophiske Lær-
dommes Oprindelse. Eilsch.FhilBrev. 189.
Gud, saaledes som Naturen og den op-

40 klarede Fornuft viser os ham. H.orreb.11.

182. jf.: *Et jævnt og muntert, virksomt
Liv paa Jord,

|
Som det, jeg vilde ej med

Kongers bytte,
|
Opklaret Gang i ædle

Fædres Spor,
|
Med lige Værdighed i Borg

og Hytte. Grundtv.FS. VI.243. 3.2) m. h. t.

person, tidsalder olgn. Det Lys, der siden
opklarede Europa (0: renæssancen)f an-
tendtes først i Florentz og Rom. Schytte.

UR.I.5. hvad er (bondens lave kulturstand-
so punkt) andet end en Følge af Mangel paa

fortroligere Omgang med de opklarede
Menneskeklasser. Olufs.NyOec.F.150. Læ-
gerne selv, den eene med den anden ere
ved den Tillid, deres Kunst fortjener, ikke
meget bedre opklarede end Publikum.
FhysBibl.V.281. dog — endog hos den
Opklarede — seer man ofte, at Erindrin-
gen om Velgierninger er forgiengelig
som Midsommerens Morgendug. Junge.97.

60 i vore opklarede Tider. ThistedsAmtsavis.
V8l846.3.sp.2.

4) m.h.t. sag, forhold: gøre forstaa e-

lig, klar (4). 4.1) (nu kun m. overgang til

bet. 4.2) i al alm.: gøre noget forstaaeligt,

gøre (en) noget klart; oplyse; forklare,
(man mener) at mine Regle mere for-
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dunkle end opklare Sagen. Høy8g.Anh.24.
Behøver jeg vel at opklare eder dette med
Exem^ler? Basth.AaT. 237. jeg skylder
Eder vistnok nølere Opklarelse om Grun-
den til denne Vaklen i mine Beslutninger.
Ing.EM.III.130. Han bad mig . . at gaae
hen paa (spisehuset), hvor han vilde sidde
og opklare Sagen for mig. Hostr.G.lSé. jf.
bet. 2.2: Hvor finde vi det Lys, som opkla-
rer baade det Sande og det Falske? Mynst.
Præd.(1835).22. Herimod taler . . Fornuf-
tens stærke Røst, Erfaringens opklarende
Lys. Molb.F.63. 4.2) m.h.t. noget gaadefuldt:
finde ud af; løse og udrede; klarlægge.
hvor mange vigtige Ting (Tycho Brahe)
enten opfandt, eller opklarede, eller satte

andre i Stand til at opfinde og opklare.
MaU.SgH.603. *Hver Sjælegaade vorder
skjønt oipkla.ret.Ing.DM.167. en Forbry-
delse, som man aldrig har faaet opklaret.
Bergs.BB.29. Medens imidlertid disse To
vare indviklede i en Undersøgelse om,
hvorvidt det i Mandags otte Dage havde
været graat eller klart Vejr om Formid-
dagen, henvendte Hr. I. Talen til Frøken
Jenny, der syntes ligesaa ligegyldig som
han for dette Forholds Opklarelse. Tops.
1.146. det bliver vist aldrig opklaret, hvad
han har ment med denne udtalelse

j ||
(nu

næppe hr.) refi. Det vil nok opklare sig
med Tiden. F/SO. 4.3) (nus].) m.h.t. tanke:
klare (n.4.2). For end niere at opklare
sine Begreber (om godsernes bestyrelse) red
han ofte . . om i Egnen. Hauch.L41. Kant
(skal) have sagt, at der var intet, der vir-
kede mere opklarende paa den sunde Men-
neskeforstand end geografiske Studier.
Steensby. Geogr.56.

5) (nu næppe br.) ordne (en sag); brin-
ge (en sag) ud af verden. *Kamp, skjønt
man véd, hvad der vinder til sidst,

| Ene
opklarer den farlige Tvist. Grundtv.PS. VI.
65. jf. bet. 4.1: jeg maa opklare denne Mis-
forstaaelse. Heib.Poet.II.275.

6) vL gøre i orden, rede til brug; ogs.:

rydde op (i ell. paa); gøre klar; klare
op (se u. n. klare 6^/ især i part. opkla-
ret brugt som adj. (rødspættegarnene) ha-
ves opklarede og stenede i Fartøjet, og
gives ud efterhaanden som Fartøjet be-
væges fTem.Drechsel.Saltvfi8k.lO. Stiv Nord-
vest, svingende Forsejlsskøder, opklaret
Dæk. KnudAnd.H.42.
Opklaring;, en. vbs. til opklare (ell.

klare opj; spec. i flg. anv.: 1) (især ^ ell.

meteorol.) til opklare 1.2: det, at vejret kla-
rer op; ogs. om sted ml. skymasser olgn., hvor
luften er blevet klar; klaring (I.2). Fisker.
SøO. Scheller.MarO. 2) (nu næijpe br.) til

opklare 3: oplysning (3). *Din (o: fædre-
landets) Frihed, Din Opklaring var Maa-
let for Hans Stræben. Gutfeld.(Rahb.LB.IL
139). Leth.(1800). *Saa klager vor be-
trængte Sjæl,

I
I den Opklarings Dage,

|

Der blev i Kiødet os en Pæl,
|
Som Gud

vil ei borttage. Grundtv.SS.I.129. 3) til op-

klare 4(2). *De vil en anden Udsigt — ny
Opklaring

|
Af Livets Gaader gjennem ny

Erfaring. Pa/M. 7. ^^8. Den smukke Op-
klaring af Menneskets Oprindelse, Slægt-
skabet imellem Dyr og Menneske.JVJens.
BT.22. opklaringen af mordet

i 4) J, til

opklare 6. VSO.
op-klaske, v. [I.2, 5.i] (1. br.) klaske

(2.2) op. dette (billedhugger-)AThe\åe, der .

.

10 ikke var gjennemført . . men egentligt kun
raat opklasket paa Stativet. ^er^s.PP.i^ 7.

Kalvekød, der laa opklasket paa Køkken-
bordet. Pa?i^.S6?.i8. -klatre, v. [l.i] (f
-kletre. vAph.(1759)). (jf. -klavre, -klyve;
nu sj.) klatre op. LTid.1733.587. *En Hob
paa Klippens Ryg opklatrer. Bagges.ComF.
97. *de tidseltyggende Geder, I Der op-
klattre fra Steen til Steen. Hauch.Lyr.175.
\\omplante. Men høitopklattr ende Ved-

20 henå. Hauch. Lyr."^275. -klavre, v. [l.i]

[-iklau'ra] vbs. -ing (Bagges.DV.IX.342.
M0°.). (jf. -klatre, -klyve^. 1) (nu sj.) intr.:

klavre op. *Han væmmedes ved Vand, op-
klafred paa en Klippe. Holb.Metam.45. saa
aldeles er al Mathed glemt, at jeg efter

nogle Minuter ønsker en ny Høide for
mig, for at opklavre derpaa. Pa^^es.i^F.
X.49. Men gjøende Sælhund

| Tidt op-
klavrer paa Land, for at flye den sorte

30 Foseidon.Hauch.SD.1.69. billedl: nogle Gtsl-

der, som de have høyere opklafret i Rang-
Forordningen. IfoZ&.ÆJjo.I.5iO. 2) fm.obj.:
klatre op ad (noget), her opklavrede vi den
forfaldne Biergvold. Bagges.L.II.SO. *Him-
melstigen, Engle kun opklavre. sa.iV^ftZX).

372. -kletre, v. se u. -klatre, -kline,
V. [1.2, 5.1] [-ikli-'na] vbs. -Ing (VSO.). {ænyd.
d.s.; nu 1. br.y 02)føre af ler, daarligt ma-
teriale olgn.; ogs.: klæbe op, klemme, trykke

'^ op paa en væg olgn.; kline (1-2) op. Ved
dette Gulv har mand og fundet et Styk-
ke af en gammel Muur, et Altar, tillige

med en Canal, opklinet med Pottemager
LeeT.LTid.1727.807. nogle fattige Fisker-
hytter stode opklinede til store Mure af

gamle Steenbygninger. Jn^. F/S.JJ.46. til-

fældig opklinede JJåbygninger. Baud.KK.
15. jf.: (københavnerne) mødte i Spids-
kjole og opklinede Krøller paa Siden. TAor-

50 nam. Skizzer fra Feltlivet 1850.11. (1851). 7.

GJ -klippe, V. [6.1] vbs. -ning. klippe (HL
1.2) op; især som vbs. ell. i part. opklippet
brugt som adj. Undersøges et sygt Kar i

opklippet Tilstand, findes Karvæggen for-

tykket. Ugeskr.f.Læger.1932. 97. d -klist-
re, v. [5.1] vbs. -ing (BiogrLex.X VII.186.
se ogs. ndf). klæbe op v. hj. af klister olgn.

opklistre Placater paa Gadehiørnerne. F/SO.
paa den ene Væg for Bordenden var op-

60 klistret to underfulde Farvetryk.TAø^Lars.
T.45.

II (nu sj.) m. h. t. (del af) frisure, et

Menneskes . . Haar bør være fri for den
Opklistring (med pomade). Tode. VIII.165.
Ved Ørerne under den stadselige Husar-
hue bares en ziirlig med Pomade opklistret
Bukkel, vel bepuddret. TMørch.MitLevnet.
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l.(1831).S. -klodse,!;. [\.i\vhs.-n\ng(8.d.).

anbringe klodser under; Modne op (se II.

klodse 1.2^. I (underlaatis) Midte var der
udsavet en Aabning, hvori Formen blev
sat ned og kunde opklodses, eftersom Hat-
tens Højde fordrede det Ven gl.By. 1930-
31.46. -klodsning:, en. [l.i] vbs. til

opklodse (og klodse op^; konkr. om klods(er)

ell. lign. indretning, der anbringes som støtte-

klods under noget olgn. \) i al alm. Efter
at Bukkefoden (o: en del af en rambuk) er

sammensat, hæves Agterfoden saa høit,

som muligt, paa en Opklodsning. i^orW
Tømrere.114. Fedtlappen . . er en Egetræs-
Planke, oven paa hvilken der findes en
Opklodsning for Kanonen.Bardenfl.Søm.II,
158. VærktM.ask.30. 2) ^ om det tømmer,
der udfylder mellemrummet ml. kølens over-

flade og underkanten af bundstokkene, ell. om
hjørneforbindelserne ml. kølen og for- og bag-
stavn; dødt træ (se åøåsp.2P^^-). Forordn.
^Vsl776.Formular. SøLex.(1808). KuskJens.
Søm.70. 3) (^, foræld.), i forb. som op-
klodsning paa roret, om det træ (de

træer), der er boltet til rorstammen og dan-
ner rorets brede del; (nu:) rorflade. Harboe.
MarO. Funch.MarO.11.101. CollO. -klods-
ning^s-træ, et. spec. ^l^: 1) træ, der er en
del af opklodsningen (2), ell. som p. gr. af sin

beskaffenhed kun kan bruges til opklodsning.
Harboe.MarO. Funch.MarO.1.1. 2) (foræld.)
tømmer, der danner (en del af) rorfladen.

Funch.MarO. 1.149. -klostre, v. [9.i] se u.

klostre, -klynge, v. [-ikløi^'a] vbs. -ning
(VSO. MO.). \) [l.i] CO klynge op (især i en
galge); især som vbs. ell. i part. opklynget
brugt som adj. Vi her . . vide aldeles intet

af Pidsken, Brændemærken, Opklyngen,
eller andre slige Straffe, hvormed man tug-
ter Misdæderne i andre Lande. Bagges.NK.
187. Den Karl fortiente at opklynges. FiSO.
MO. 2) [5.1] (nu næppe br.) refl.: klamre,
klynge sig ind til. *Som Blomst til Blomst
sig vuggende opklynger,

|
Saa hviler Pigen

i sin Ynglings Arm. Blich.(1920).III. 98.

jf.: saa antager jeg Deres Tilbud (o: frieri).

Armomslyngetl — Favnopklyngetl som
Digteren siger. PAHeib.Sk.III.218. -kly-
ve, V. [l.i] [-|kly-'v8] {ænyd.d.s.; jf.-l^XBXre,

-klavre; nu næppe br.) klatre op. opklyve
i et Træe. Holb.Berg.259. VSO. jf.: *Bliv
klog igjen, og tie, opblæste Uforstand I

|

Du som til Hovmods Top paa Gisninger
opkljverl Tullin.I.209. CO -klæbe, v. [5.i]

[-|klæ-'ba] vbs. -ning. (jf. -klistre) klæbe

O-ij" op. Bladene ere indheftede eller op-
klæbede i Bøger. Høyen.E.279.sp.l. Anvis-
ning paa at opklæbe Cykle- eller Rejse-
kort. Haandv.22. Opklæbningen af det ud-
skyllede Aftryk er Afslutningen af (fotogra-

fiets) Fremstilling.smsf.44. -klæde, v. [9.i,

ll.i] [-|klæ'5a] vbs.-n\ng (s.d.). (især foræld.)

forsyne med de nødvendige klæder; give nye
klæder; især: holde en med tøj (gennem et

vist tidsrum); klæde (II. 1) op; ogs.: forbedre
^ns klædedragt (VSO.). Moth.KlSl. Hun

gjorde meget Godt i Stilhed: opklædte
Evert Nytaar to fattige Børn, uddelte til

Julen Fødevare, med mere. Blich.(1920).
XIX.84. de vare imod hende, som om
hun kunde været deres eget Barn, og som
saadan blev hun opklædt. HCAnd.VlI.23.
Davids.KK.151. -klædniiig, en. [9.i, ll.i]

[-|klæ'3neix] 1 ) (især foræld.) vbs. til opklæde
fe^-^klæde op). MR.1793.614. Opklædning

10 af trængende Konfirmsmder. FoI.^Va1928.
12.sp.l. 2) (sj.) konkr. || om et skibs planker,

klædning (2.i). De byggede dig (o: et skib)

hele Opklædningen (Chr. VI og 1931 afvig.)

af Fyrretræ fra ^em.r.Ez.27.5. -klække,
v. [9.1] vbs. -ning (LTid.1759.351. KPont.
Retsmed.I.208) ell. (nu I br.) -else (Holb.
MTkr.233. LTid.1751.309). (ænyd. d.s.; Jf.
klække op u. I. klække 3; nu især dial.

(OrdbS.; sjæll.)) forsyne med den tilstrække-

20 lige næring under opvæksten og derved sørge

for væksten, udviklingen af noget; opføde.
1) m.h. t. dyrs unger: opføde; opdrætte. *Den
mindste Fugl med flid opklækker sine Un-
ger. Holb.Metam.5. Hallager.30. (han) var
mig behjælpelig til at opklække og siden
afrette min fiirbenede "Ven (o: en hunde-
hvalp). Winth.VIIl.286. opklække Kyllin-
ger, Ællinger. MO. 2) (jf.: „er blevet
uædelt om Mennesker.^Levm.) m. h. t. børn

:

30 opføde; opfostre; ogs.: opdrage; oplære, hvo
der er opklækket udi en Synagoge, sætter
sit Liv til for den Jødiske Troe.Holb.Philos.
V.8. Hvad Mandskab og Arbeydere kunde
ikke opklækkes paa de nu liggende ufrugt-
bare Overdreve . . naar de bleve . . dyr-
ls.ede.Argus.l771.Nr.35.3. Manraadede min
Moder . . at opklække Barnet med Melk.
Gylb.VII.187.

\\
(især spøg.) i videre anv.

Han er aandelig opklækket med Vaude-
40 villemælk.7n^.jei^.FiIJ.57. j/".; der er ikke

noget og hedder Opklækningsskib e for

Søfolk, at sige hvad jeg kalder Søfolk.

KLars.HPE.150. 3) m.h.t. plante: opelske.

Han troede ogsaa, at unge Egetræers Op-
klækkelse vilde geraade Efterkommerne
til stor Nytte. Beiser.II.101. Der var heller

ingen Blomst . . i Haven, som han ikke
selv havde plantet eller opklækket af Frø
ellerAflæggere.Hawc)^. VII.409. Bruun.FR.

50 1.406. 4) overf., m. h. t. ting og forhold. De
Had som Hånd saa lenge hafde opklæcket
i sit Hierte mod Ulysses. Dumetius.III.65.
*(det julebud skal) Lovsange til den gode
Gud

I
Opklække hos de spæde. Qrundtv.

SS.IV.266. -knappe, v. [6.i] vbs. -ning
(MO. PolitiE.Kosterbl.y^l922.1.sp.l). (især

CO^ knappe op (se I. knappe 2a); oftest i

part. opknappet brugt som adj. *Minerva,
med tækkelig Rødme paa Kind,

|
Opknap-

60 pede først hendes (o: sin) Trøie. Faye.Lit
Arb.152. han pustede, og opknappede sin

Vest. Gylb.(1849)IX.181. en . . Herre i op-
knappet Vinterfrakke gik op og ned ad
Gulvet.XLars.G7.ii9. jf: Der laa en Svend
. . og snorkede med opknappet loddent
Bryst. SMich.Æb.l3. -kneben, part. adj.

56^
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[1.3] [-|kne.'b(8)n] (jf. -knibe 1) 1) (sml.

opskørtet; landbr. ell. vet) om bugen hos

heste: som bagtil er trukket stærkt op, saa

hesten er paafaldende tynd i livet; ogs. om
hest: som har saadan bug. Ugeskrift f.Land-
mænd.4R.IL(18?l).576. LandmB.II.381.
2) (forst.) om trækrone: sammenklemt, sam-
menpresset af form. ForstO. -knejse, v.

[1] [-iknai'sa] {ænyd. d. s.; nu næppe br.)

1) om levende væsen: rette sig, rejse sig paa
en knejsende maade. *Hand eder er saa
hadsk, opkneyser som en Hest. Reynike
Fosz.(1747).307. jf. knejse 1.2 slutn.: *At
Undersaatten mod sin Øvrighed opknej-
ser . .

I
Hvo veed at Gjerrighed ej Aarsag

er til sligt. Falst.125. 2) om ting, især bjerge,

høje bygninger olgn. : hæve sig (stolt, smukt)
i vejret. *En fiiredobbelt Borg har Staden
seet opkneise.Wad8k.Skuepl.324. *Dovre-
field opkneiser udi ^oorå. LTid.l733.618.
Jeg seer . . af Versailles Ruiner opkneise
en Skamstøtte. Rahb.Tilsk.1795.651. -kni-
be, v. [-ikni'ba] 1) [1.8] (landbr., 1. br.) i

pass.: blive opkneben (1). Plagen (kan) vise
sig syg, vrage Foderet, afmagre og op-
knibes. Ugeskrift f.Landmænd.4R.II.(1871).
575. 2) [8.1] (jf. III. knibe 4; nu sj.) opdrive,

skaffe med besvær, jeg kan ikke opknibe
den (o: en antikvarisk bog) billigere end 4
Frank. HCAnd.BC.I.160. -knytte, v. (nu
ikke i rigsspr. -knyde. vAph.(1759)). 1) [1]

{ænyd. d. s.; nu sj.) knytte, binde op i en
vis stilling; spec. (nu næppe br.) m. h. t. tyv:

hænge; klynge op. VSO. || m. h. t. haar. Hun
gaaer gierne med opknyttet Haar.FiSO.
2) [6.1] (nu næppe br.) løse noget knyttet op;
knytte op. VSO. -koble, v. [6.i] vbs. -ing

(vAph.(1764). VSO.). (jæg., nu næppe br7)

løse (jagthund) af koblet; koble (I.I.2) løs.

vAph.(1759). VSO. -kog, etell.feii(Ager-
bech.FA.II.150). flt. d. s. vbs. til -koge (jf.
-kogningj. 1) til -koge 1. l.l) (især kog.)
til -koge 1.1; dels: dd at lade noget kom-
me i kog (især: for umiddelbart derefter at

tage det af ilden); dels: det at koge noget
paa ny ell. (nu næppe br.) blot opvarme det;

ogs. (nu næppe br.) om den opkogte ell. op-
varmede mad (VSO.) ell. (dial.) om opkogt
kaffe (Feilb.); oftest i forb. som faa, give
et opkog, riv 4 Lod Orlean derudi og
lad det net op faae et Opkog. CVarg.Farve-
Bog.(1773).18. Kaffen havde faaet de tre Op-
kog. Blich.(1920).XXIX.31. Suurkaal vin-
der i Smagen ved et Opkog. F/SO. Øster-
sene aabnes; Vandet, som er i Skallerne .

.

gives et Opkog i Yiskesuppe.FrkJ.Kogeb.3.
1.2) CP til -koge 1.2, om triviel gentagelse
ell. genoptagelse af gamle ideer, noget tidligere
sagt ell. skrevet ell. (nu sjældnere) af ældre
livsformer, sædvaner, moder olgn.; ogs. om
det forhold, der gentages, den sag, der gen-
optages. For de gamle classiske Griserier
har du da været saa heldig at slippe fri,

med mindre du har slugt dem i forbedrede
Opkog i Oversættelserne.In^'.LJB.II.i^^. et
nyt Opkog af den gamle Vildfarelse om Fol-

ke- Souveraineteten.iret&.Pros.Z.5iO. *Den
ene Dag var Opkog af den anden, \ Og
Drikken blev bestandig mere tynd. Holst.

VI.323. vi Detailhandlere ønsker intet nyt
Opkog af Maksimalpriserne. BerlTid.^'^h

1921.Aft.4.sp.3. 2) til -koge 2. 2.1) (nu
næppe br.) til -koge 2.1 : det at bruse, koge
op. yAph.(1764). 2.2) (nu 1. br.) til -koge
2.2, i udtr. for opbrusende lidenskab, stærke

10 udslag af følelseslivet, hendes Mand kiender
endnu ikke hendes Feyl, og hans Kierlig-
hed, der er i sit første Opkaag, tillader

ham vel ikke strax i Dørren af Brude-
Huuset at give sin Elskte Love. Spectator.

300. Naar han . . af et Satyrisk Opkaag,
eller i Hidsighed, eller fordi Sandheden
tvang ham dertil, talte ilde om en . . Per-
son.Ew.(1914).IV.224. Hans Blod kom der-
ved i Opkog. FSO. Schand.AE.274. -koge,

20 V. [11] [-ika-'qa] vbs. -ning (s.d.), jf. Opkog.
1) trans.: koge op (se u.I. koge 1.3^. 1.1)

(især kog.) dels: underkaste (kort, foreløbig)

kogning; lade komme i kog, koge op; dels

(nu især): underkaste fornyet kogning ; koge
paa ny; ogs. (især tidligere): opvarme (mad);
dels (fagl.) m. h. t. sølvting olgn. : ved kogning
rense, give ny glans (LTid.1741.474). Moth.
K8. De dræber endeel Høns, som de op-
kaager med en stor Mængde Æg. LTid.

30 1736.14. Jeg spiser gierne opkogt Mad,
og \^S liar følgelig kun tre Gange For-
andring om Ugen. Ew.(1914).II.338. cal-

cineret eller opkogt Borax. Éinnerup.Juv.
242. Hyben . . kommes i kogende Vand,
hvori de koges møre . . De to følgende
Dage afhældes Saften og opkoges. -Fr/J".

Sylteb.l4. 1,2) (nu l.br.) billedl., om triviel

gentagelse ell. genoptagelse afgamle ideer olgn.,

noget tidligere sagt, skrevet olgn. opkaage
40 hvad utallige andre Skribentere tilforn

have ført i Fennen. Holb.Eh.I.)(4*: Jeg
vilde frygte for at maatte opkoge paany
det meget Vrøvl, som man allerede har
læst over denne Gienstand. Heib.Pros.VI.
100. „Idealisme og Realisme, det skændes
man jo oml" . . „Det er middelmaadige
Hoveder, som stadig opkoger disse Stik-
ord." Drachm.F.1.42. UnivProgr.l933.I.12.

il
(nu næppe br.) m. h. t. andre forhold, fx,

50 livsformer, sædvaner, moder. *Det er opkoged
Nyt: Vi elsker høye Speile

|
Og rumme

Bygninger, som var i Moden før
|
Udi

^eionis Tiiå.Sort.BS.B2v. 2)intr.: koge op
(se u. I. koge 2.2^. 2.1) (nu sj.) begynde at

koge; komme i kog. vAph.(1759). Dette rører
man sammen i en vel fortinnet Kiedel, og
lader det opkoge med hinanden i 3 Kan-
der Y&nd.CVarg.Farve-Bog. (1773).l. 2.2)

CP om blod: bruse op i harme olgn.; om li-

60 denskab, især harme olgn.: blive vakt; vælde

frem ; bruse op ; nu især i part. opkogende
brugt som adj. *Voldsomt efter femten Aar

|

Opkoger i mit Hierte dybt Forbittrelsen.
Oehl.HY.159. Mit Blod opkogte paa ny,
ved at see ham.F50. Hun lagde Armene
over Kors, knugede dem tæt mod Brystet
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og kneb sig i Overarmen for at tvinge
den stærkt opkogende Heftighed. Sc/mnd.
UM.198. 3) (dagl.) part. opkogt brugt som
adj., om person: meget varm, ophedet af an-

strengelse, spirituspaavirkning, lidenskab olgn.;

egs.: ophidset; hed i kammen. Anton (kom)
dinglende ud, opkogt o^ forrykt af Spiri-

tus. JVJens.HF.40. Gaa ind i en Varieté .

.

Opkogte Mennesker sidder med Hattene
i Nsi&en. JMagnus.VA.16. Et Par ældre
Damer kommer masende i sidste Øjeblik.

De er opkogte og nervøse. ENielsen-Stevns.

Som du saar—.[1929].140. OrdbS.(Sjælland,
Lolland), -kogning^, en. [-|kå-'qnei\] (jf.

-kog^ vbs. til opkoge (ell. koge op^. t) til op-
koge 1. t.l) (især kog.) til opkoge l.i; (diai.)

ogs. om det sidste afkog af kaffegrums olgn.

(CReimer.NB.185). om Morgenen lader de
sammeVand med Træet eller dessen Blade
faae en Opkogning. LTid.l728.?5. da jeg
igien gav (brødsuppen) en Opkaagning, løb
den lidt s2Lmmen.JCLange.B.244. Saften
indkoges, til den er meget jævn, for at

undgaa Opkogningen næste DsLg.FrkJ.Syl-
teb.l9. jf. bet. 1.2: I Forhold dertil (o: til

studiet) er Arbejdet i Atelieret i)aa det
egentlige „Skilderi" (o : selve maleriet) ^^nn

en Opkogning af yL2iaQn.JLange.IlI. 160.
1.2) (nu 1. br.) til opkoge 1.2. de nye Skrif-

ter, som komme for Lyset, indeholdt fast

intet andet uden Opkaagning af det, jeg
forhen har \ddSt.E.olb.Ep.Y.10. en Aften-
skoleundervisning, der kun giver Børne-
skolens sidste Aars Pensum i ny Opkog-
ning. Folkeskolen.l929.807.sp.2. 2) (nu sj.)

til opkoge 2; ogs.: opbrusen, gæring olgn.

Moth.K8. en Opkaagning, som ved Kalk,
Gyhsogåes[ige.LTid.l727.542. tD -kom-
ling;, en. [9.2] [-ikmm'lei],] flt. -e (Bolstein.

(Pol.^Vil904.2.sp.3). EGad.TT.138. NisPet.
SG.138) ell.-er (Brandes. 711.234. A Winding.
Vag.30. Tilsk.1930.II.269). (efter ty. auf-,

emporkommling, gengivelse af fr. parvenu;
til opkomme 1.5 ; sml. -kommer, Nykomling;
CP, især hos sprogrensere) person, der har
svunget sig op fra lavere til højere stand,

fra fattigdom til rigdom (oftest m. nedsæt,
bet. m. henblik paa en saadan persons mangel
paa dannelse, kultur, slægtstraditioner olgn.);

parvenu. Ørst.IX.21. for at naa frem maa
Opkomlingen være intelligent, en frem-
ragende Msinå.Brandes.XVlIL387. De for-

maar ikke at skjule Opkomlingens Flid og
Ublufærdighed i Retning af at hænge paa.
JVJens.H.281. (han er) en virkelig mo-
derne Type: Plebejer og Opkomling, der-
for grov i Sprog og Tanke. SvLa.fPoZ.^Va
1926.8.sp.l). L -komme, et. [-|k(nm'o]

(ænyd. opkom(me), oprindelse, fremkomst,
oldn. uppkoma; til II. opkomme (ell.komme
op); hos sprogfornyende forfattere, sj.) d. s. s.

-komst (1.5 og 2.i). Købstedernes Opkomme
skyldes ofte slige mægtige Ætter. Sech.D.
11.219. han virkede ogsaa for Handelens
Opkomme. NCRom.Læsebog.in.(1887).202.

II. opkomme, v. ['oobikcom'a] præt.

-kom; part. -kommet ell. (især CP ell. dial.)

•kommen (som fk.: Jud.8.18(Chr.YI). Spo-
ron.Mod.232. VSO. jf. Esp. 248. ogs. (nu
næppe br.) efter være m. subj. i flt.: Høm.
Moral.1.42). vfts..//". I. Opkomme, Opkomst.
{ænyd. d. s., fsv. upkoma, jf. mnt. upkomen
samt komme op u. II. komme 47)

1) om virkelig ell. tænkt bevægelse,
forandring af stilling olgn. I.lj (jf. op

10 1.1 og 4.1; undertiden m. overgang til oet. 2;
nu næppe br.) i al alm.: stige op, komme
hen til ell. paa et sted. (græshopperne) skal
opkomme (1871 : komme opj over Ægypti
lsinå.2Mos.l0.12(Chr. VI). der opkom (1871

:

komj ikke rage-kniv paa mit (o: Samsons)
hoveå.Dom.l6.17(Chr.VI). jf.: *Ak Yndest
og Gunst,

I
Du hastig opkomne (Kingo.

254: opførte^ og faldende Banst. SalmHj.
542.6.

II
uegl. *Vor Lov-Sang lad opkom-

20 me
I

Til Gud fra allen Stad. Grundtv.SS.
1.30. 1.2) (jf. op 2.1; nu kun dial.) rejse
sig, staa op fra liggende stilling, jf.: Her-
ren haver givet mig i deres (o: mine over-

trædelsers) hænder, jeg kand ikke opkom-
me (1871: reise mig).Begr.l.l4(Chr.VI).

\\

især: staa op efter et sygeleje, (oftest i

part. opkommet brugtsom adj.). den Dreng
som . . var bleven befængt af vore andre
Drenge, men nu igien opkommen, og frelst

3M)fra BøTnQ-V6kkev.LTid.l739.386. Konen
er nylig opkommen af Barselseng. FiSO.
Esp.248. 1.3) (sml. op 3.2; jf. bet. 2; nu sj.)

hæve sig, komme op paa jorden, jordover-

fladen ell. op over horisonten; ogs.: komme
frem, til syne. da opkom en kæmpere, hvis
navn var Goliath . . af (1871: da kom den
Kæmper . . op fra^ Philisternes slagt-orde-

ner. lSam.l7.23( Chr. VI). Brønd-Vand maa
ikke bruges, saa snart det er opkommet,

40 men betids sættes i Solen. OeconJourn.
1757.209.

II
om himmellegeme (ell. dettes lys):

staa op; bryde frem. naar det bliver lyyst

i morgen, og solen opkommer (1871: gaaer
opj over jorden, skal I tage eders kriigs-

YSiSihen.Jud.l4.2(Chr.VI). naar Aften- Stier-

nen opkommer, da kommer den op midt
for dette Biers. Pflug.DF.1047. *Den sig-

nede Dag med Fryd vi seer
|
Af Havet

til os opkomme. Grundtv.SS.L57. jf. bet. 2.i:

50 Et svagt, blaat Lys, hvis Oprindelse vi

ikke kunde forklare os, opkom engang
imellem. Goldschm.VIL82. 1.4) (jf. op 9.i;

gro op; spire, vokse frem; komme op af jor-
den ; nu kun (^ ell. dial.) i part. opkommet
brugt som adj. syv ax, tynde, og svedne
af østen -vind, opkom (1871: skøde opj.

lMos.41.6( Chr.VI). imidlertid Bygget lig-

ger i Jorden og skyder Rødder og Viser,
er det hurtige Ukrud alt opkommet. JP

60 Prahl.AC.39. Esp.248. jf.: denmørkegrønne
nysopkomne Vintersæd. Ing.EMdI.102.
1.5) (jf. op 9.2; 03, 1. br.) stige ell. for-
fremmes til højere rang, stilling, bedre kaar
osv. de ere alleene høit opkommen i Viis-

dommens Skole, men han endnu sidder

bag Dørren og er vanvittig. Høm.Moral.L
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42. Uvist af hvilken Grund anfaldes Hult-
mann som ganske talentløs og kun op-
kommet ved Frotektion. EBrand. (Fol.^^/

6

1923.11.8P.2).
2) (jf. op 3.8, 11.2J GJ videre anv. af bet 1,

om frembrud, begynden, opstaaen af
noget. 2.1) i egl.bet.; dels m. særligt henblik

paa tilsynekomsten, den synlige fremtræden
af noget: vise sig; komme for dagen;

den, i hvilken (runerne) ere opkomne, ikke
afgjort, saa er det saare naturligt, at det
og kan være tvivlsomt, hvoraf de ere o]}-

komne. Bredsdorff.Afh.103. Der opkommer
ofte stor Fortred af en ringe Aarsag. VSO.
S(S:B.

II
(nu næppe br.) i forb. m. paa: falde

paa; ramme; komme over. Da opkom (1871:
opsteg^ Guds vrede paa d.em..F8.78.31(Chr.opst(

VI).I), hvad Skade der kunde opkomme paa
komme til udbrud; komme frem; deZs lo en Piges Dannelse af den Omstændighed.
m. særligt henblik paa tilblivelsen af noget

:

fødes; blive til; opstaa. efter dig skal
opkomme (1931: kommej et andet Rige.
Dan.2.39. den middelbare Død opkommer,
naar en Standsning i Blodets Tilløb til Hjer-
nen sætter denne ud af Stand til at under-
støtte Organernes Liv. PhysBibl.XX. 363.
Calomel . . gives, indtil grønne Stolegan-
ge omkomme. NyeHygæa.III.(1824).455.

\\

Gylb.1.39. 2.2) (højtid., især bibl.) dels om
sindsstemning (følelse, lidenskab), ønske olgn.

:

opstaa; bryde frem; dels om erindring,
tanke: komme frem hos en; rinde en i hu.
den ugrundede Mistanke, jeg før . . havde la-

det opkomme hos mig.Winth.VIII.4. Hans
opkommende Sindssyge forhindrede en
nærmere Udredning af dette Spørgsmaal.
DagNyhM6l910.2.sp.6. især i forb. opkom

-

bibl.) t om person: fremstaa; fremtræde. 20 me i ens hjerte: lader Jerusalem op-
der opkom (1871 : komj en ny konge over
Ægypten. 2Mos.l.8(Chr.Vl). der er ikke
opkommen (1871: opstaaetj ('wo^en^ i vore
slægter . . som paakalde guder, der ere
giorte med hænder. Jud.8.18(Chr. VI).

\\

om ildebrand ell. (nu især) storm. Udi for-

rige Uge . . opkom en stoer Ildebrand.
Adr.Vil762.5. Hurtig opkommende Stor-
me ere ikke ualmindelige. Scharling.Reise-
studier.(1892). 301.

II
(især bibl.) om strid, 30 (Chr.VI).

komme i eders hierte (1871: ligge Eder
paa Hjerte;.Jer.5i.50(CAr.77J. vitale Guds
Viisdom . . hvad intet Øie har seet og
intet Øre har hørt, og ikke er opkommet
i noget Menneskes Hierte. i Con ^.9. et

Ønske, som aldrig er opkommet i noget
Menneskes Hierte. Kierk. VIII. 335. || op-
komme paa ens læber, (nu næppe br.)

blive omtalt, komme paa ens læber. Ez.36.3

trætte. Denne Siloniske Krig er opkom-
men formedelst en erobret hvid Elephant.
Pflug.DP.612. de ulyksalige og forargelige
Stridigheder . . opkomme. Qram.Breve.235.
Da opkom der en Tvist (Chr.VI: skede
der et spørsmaalj imellem Johannis Di-
sciple og Jøderne om Renselsen. Joh.3.25.

II
om nydannelser, nyskabninger af en ell.

anden art. At der på Tiden imellem Zo-

3) t trans. 3.1) (jf. op l.i) klatre, stige

op ad. Tochen er et Bierg . . hvilket er
meget rankt og besværligt at opkomme.
Pflug.DP.479. 3.2) (jf.op S.s) fremkalde;
foraarsage. Viin og Drukkenskab op-
kommer Trætte og Uvenskab. Eilsch.Phil-
hist.137. endelig opkom han et Opløb i

Alexandrien. Riegels.HS.II.261.
Op-kommer, en. [-ikcom'ar] {til op-

roaster og (nutiden) kunde opkomme For- 40 komme 1.5 ; sj.} d.s. s. Opkomling! den fra
andringer i Udtalen (af Zend) begribes Ghettoet nylig i '

' "

let. Rask.Vdv.II.213. Hvis Fejlen er op-
kommet paa den af os antagne Maade,
maa man danne den Formodning, at den
er blevet iagttaget, og at man har gjort
Forsøg paa at rette åen. HBrix.(Bolberg
Aarbog.1922.90). især om ny vane, skik og
brug olgn.: „Den Mode har jeg dog icke
seet i Paris." — „Den er opkommen, me-
dens vi vare i B,oven.'^Rolb.Jean.IV.5. efter 50

at de ældre Renæssancemestre . . havde
forvandlet den nedarvede Madonna-Type
og meddelt hende Præget af en virkelig
Kvindenatur, opkomme de saa . . meget
yndede idylliske Billeder af Jesu Barn-
dom.J"iaw^e.JJ.55. efter Alexander (d. store)
opkom Skikken med Metalløjbænke i Rig-
m2inåshnse. FrPoulsen.(PoVhl931.12.8p.5).
" især i forb. m. præp. af ell. ved: frem-

undslupne Jøde besidder
sammen med "Lysten til at sejre alle Op-
kommerens hensynsløse Egenskaber. Poi.
^^I^1920.6.sp.5.

Opkomist, en. ['(obikcom'sci] flt. (sj.)

-er (Slange.ChrIV.510). (ænyd. d.s., jf.holl.

opkomst, mnt. upkumst (i' bet.: indtægter,
indkomst); sml. I. Opkomme) vbs. til II. op-
komme (ell. komme opj; især i flg. anv.:

1) til n. opkomme 1. 1 .1) (71U sj.) til II. op-
komme 1.1. Afgrunde . . af hvilke ingen
Opkomst er muelig for det, som nedstyrter.
JJLund.HansEgedesLevnet.(177S).17. Jeg
kom her op (0: til Skagen) . . denne min
Opkomst maa have et Kapitel for sig selv.
Drachm. 1.238.

\\ f om sted, vej olgn., ad
hvilken man stiger op. opkomsten af floe-

den var formedelst bierge steil og høj.

JJuel.420.
II
m. overgang til bet. 1.5, i forb.

aldes, foraarsages af ell. (nu næppe br.) 60 som o-pkomst paa tronen, tronbestigelse.
hidrøre fra, skyldes. Denne Hertugs Aarlig
Indkomst beløber sig meere end 400000.
Ducater, som iblant andet meget af den
Muske-teller Viin-Handel opkommer.P/Zw^.
DP.158. en af udvortes Aarsag opkom-
men Knæskdiåe. BiblLæg.VlI.137. Er Ti-

Gratianus, Theodosius og Valentinianus
erklærede ved deres Opkomst paa Tro-
nen de af de forrige Keisere giorte Af-
hændelser og Foræringer for lovstridige.

Schytte.IR.II.78. smst.263. 1.2) til II. op-
komme 1.2; dels (nu 1. br.) det at rejse sig
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i:

fra et (8yge)leje; dels (jf. bet. 1.5; nu næppe
br.): bedring (i en sygdom) ell. helbre-
delse. (jeg ønsker) min Højtærede .. Ma-
dame, en snar og hastig Opkomst, Resti-

tution og Forbedring. Rolb.Bars.II.8. Der-
som man i Kiødet, under disse Ting, seer

hvide eller røde Spætter, da kan man fatte

ot Haab om den Syges Opkomst. Lodde.

H.Till.l87. De havde ligeledes den God-
hed at overdrage mig at forfatte Prologen
til H. K. H. Kronprindsessens Opkomst (o:

efter barselseng). Uahb.E. IV.218. Da min
Bevogter blev liggende (besvimet)^ uden
noget Haab om Opkomst, saa maatte jeg
gaae en lang Vei uden Bevogter til Vag-
ten for at forlange en anden. Damjt?e.^or-

tælling om mit Fængsel. (1858).134. 1.3) (nu
8j.) til n. opkomme 1.3. Maanens Opkomst
paa Himmelen. Holb.MFbl. 46. saadanne
Comet-Stierners opkomst . . paa Himme-
lens Firmamente. Borrebye.TF.2. Stierner-

nes Opkomst. F/SO. 1.4) (nu sj.) til H. op-
komme 1.4: fremvækst, gammel forbrendt
Gødning som ey haver Kraft og Varme
nok for at befordre Planternes Opkomst
i rette Tiåe. LTid.1727.278. JPPrahl.AC.
36. (planten) gik ud 4 Uger efter Opkom-
sten. ^ndres.xTi^/'.ii 7. 1.5) til n. opkomme
1.5; dels (nu næppe br.): det, at en person kom-
mer frem i verden; en persons fremgang, for-

fremmelse, stigen. Henning Studenstrups
første Opkomst . . var denne, hånd kiøbte
sig Tid efter anden en hob Processer til,

da hånd vandt dend første, fik hånd Penge
udi Hænderne, at vinde de andre med.
Solb.llJ.IV.6. hvad der er til den Enes
Undergang, er til den Andens Opkomst
og Ære. H7'z. VI.134. de ædle Mennesker,
ved hvis Hjælp jeg drev det til en lykke-
lig Opkomst i Philosophien. Kierk.Y.61. jf.:
(De har) forhjulpet „Enten — eller" til en
lykkelig Nedkomst og Opkomst i Litera-
\,virevL.smst.XIII.415. || dels (©) om for-
bedring, udvikling til det bedre paa et

vist omraade ell. i et samfund; fremgang;
opblomstring. *Mit Haab allene er paa
Kongens Naade grundet

|
For Sprogets

Opkomst, som beskytter vi har fundet.
Eolb.NF.Blv. OmVidenskabernesOpkomst
har forbedret Sæderne ? LTid.l 751.48. Han
var bange for, at arvingerne skulde mis-
røgte hans yndlingsejendom, i hvis for-

bedring og opkomst mad. Furcy havde
andel. FBrandt.SK.322. ofte i forb. være
(nu næppe br. bringe. EPont.Atlas.il.313)
i opkomst: man tvinger mig til Fallit

just i dette Øieblik, da min Handel er i

Opkomst. jffei&.Poef. 71.^05. en By, som er
i Opkomst. IfC^wd.7i.65. Trap.*II.60.

2) <ii n. opkomme 2(1). 2.1) CP frembrud;
fremkomst; begyndelse; opstaaen. en
nye Tings Opkomst og Tilvæxt. Holb.Ep.
III.6. En Koppeepidemi kan standses i

sin Opkomst. Penia.1808.349. En ny Mo-
des Opkomst. FaSO. Opkomsten af en tæt
Befolkning paa Østersøens Kyster. Howard

Grøn.(DanmH VC.287).
|| f fremtræden; op-

træden. Kort for den grove Kiætteris Arii
opkomst, saaes i nogle Maaneder een Co-
met paa Rimlen. Borrebye.TF. 7. 2.2) (nu
sj.) oprindelse; herkomst. Herremand
har intet at skaffe med Herre, i henseende
til Navnets Opkomst. Gram.(KSelskSkr.II.
264). Var det andet end min plebejiske
Opkomst, der fra først af havde stillet mig

10 beundrende overfor sligt et Vidunderbarn,
som . . Fortuna og Plutus havde staaet

Faddere til. SMich!S.132. || i forb. m. præp.
af. Dyds og Gudsfrygts nøye Foreening,
og den sidstes Opkomst af den første.

Eilsch.PhilBrev.101. Blomsteret . . har sin

Opkomst af Stammens Mellembark. Buch-
have.QP.34.
op-korte, v. [I.2] vbs.-nmg. {jf.holl.op-

korten) ^I,^øre (et tov olgn.) kortere ved opbin-

20 ding, v. hj. af et opkorfningsstik; (alm.:) korte

op. II
især som vbs. Opkortning af en Ende.

KuskJens.Søm.l6. \\ hertil: Opkortnings-stik
(TeknMarO.191). -krabbe, v. [l.s] vbs.

-ning (VSO.). ^ anbringe krab paa et stykke

tømmer ved skibsbygning. Paa adskillige

Rundholter er det opkrabbede Mærke en
smal paafæstet Læderrem. 7/SO. -kradse,
V. [3.1] vbs.-nmg(OeconJourn.l758.224. Han-
nover. Tekstil.ll.461). (ænyd. d.s.;jf.-kTSLtte)

30 kradse rifter, fordybninger, huller i; kradse

(II.l.i) op; især (fagl): kradse luv op paa
tøj ell. (ved hjælp af særlige maskiner) pille

klude olgn. i stykker for at bruge ulden paa ny.

*En ubeskrevet Steen
|
Skal skiule dig —

og Børn opkradse dine Been.Eiv.(1914).V.
24. fem ofte opkradsede og lige saa ofte"

kR.1.22. Op-
kradsning af Klnde.Hannover.Tekstil.il.
tillægte Skrammer. PAffei6.

348. Herreundertøj . . svært opkradset
4pMsiCO.PolitiE.KosterbUyHl923.1.sp.2. ||

(nu
sj.; jf. kradse 2.3 samt Opkradserj overf.:

opægge, ruske op (af en sløvhedstilstand), jeg
og mine Venner . . kunne opkradses en
Smule og komme i Spænding ved Hazard-
s^illet. PalM.IL.III.574. jf.: Onkel troer

nok, at alle Næser og Hjerner trænge til

saa stærke Opkradsningsmidler som
hans egen? smst.II. 334. -kradser, en.

(til opkradse slutn.; sj.) person ell. ting, for-

50 hold, der opægger, rusker (folk) op af en

sløvhedstilstand. Paa Universitetet virkede
(Kratzenstein) som sit Navn . . som en Op-
kradser ved sin gammeltyske Humor og
sit Stiysinå.VilhAnd.Litt.II.663. (Clemens
Petersen kræver) Poesien „staalsat" med
„det Ethiske", det glimter i hans Følje-
toner med disse og lignende moralske
Kraftord som „Vilje", „Alvor", „Samvit-
tighed", der blev litterære Opkradsere i

60 Tiden efter 1864. sms^.i 7.^40. -kramme,
V. [l.i] [-ikr^m'a] (jf.-kr&mipe) især m.h.t.

hatteskygge": bøje, kramme (Hl.l.s) op; næsten
kun i part. opkrammet brugt som adj.

Levin, (en abbate) iført sin sorte Kjole og
bredt opkrammede (orig.511: bredskyg-
gede; H3it.Bergs.PP.^493. undertiden er
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Klædebonnenes Flige ligesom opkramme-
de, ofte flagrer de, som smældende for

Blæsten. Beckett.R.25. brun Straahat med
. . foran opkrammet Skygge. PolitiE. Ko-
8terbl.Vsl922.1.8p.2. -krampe, v. [l.i]

[-ikrBm'fta] (sj.( efter ty. aufkrempenj -kræm-
pe. ''Brachm.PT.65). (jf. -kramme; nu i br.)

hæfte op; især m. h. t. hat: hæfte skyggen op
(ved hjælp af et spænde olgn.); næsten kun
i part. opkrampet brugt som adj. En graa
opkrampet Hat med en rød Hanefiær. Oe/ii.

Øen.(1824).III.269. den ældre Kunstner .

.

med sin røde Trøie og sin bredt opkram-
pede Hat. J5er^s.PP. 7. Hun kunde .. staa

i Møddingen med opkrampet Skjørt og
fylde Møg ud, som den skrappeste J>2ig'

le'ier.Aakj.VF.léé. -kratte, v.[S.i\ (ænyd.
d.s.; jf. kratte op u. H. kratte 1.3 ; nu næppe
br.) d. s. s. -kradse, opkratte et Saar. Ny-
sted. Bhetor. 8. -kraT, et. (I br.) d.s. s.

Opkrævning. OrdbS. -kravle, v. [l.i]

[-jkrau'la] (nu sj.) kravle op. LTid.1725.
80. " en Klint-Muur, som neppe en Kat,
end sige et Menneske, kunde opkravle ad.

Bagges.DV.X.212. *paa min Ryg |
Opkrav-

led kaade Dværge. Grundtv.Kvædl.4. At
komme opkravlende. ilfO. || billedl. *hand
med Fliid og Møye kand

| Til Ærens
Hald opkrsinle. Sort.Poet.25. Spectaior.S69.

-kringle 9 v. [I.2] [-|krei|'l8] vbs. -ing

(VS O.). ^ kvejle (sejsinger) op i bugter og
fastgøre dem med et særligt, let løseligt stik.

VSO. OrdbS. -kramme, v.[1.3] [-jkrom'a]

(jf. opadkrummet u. opad-; nu 1. br.)°krum'
me (noget) opad; refl.: krumme sig opad;
især i part. opkrummende, opkrum-
met brugt som adj. VSO. -krnse, v.

[-,kru-'s8] vbs. -nmg(JFBergs.G.408. MO.).
O fl-2] fww 1. br.) sætte haaret op i smaa-
krøller. *Med Balsam-Urters Stadtz (hver
poet) sit Hovet-Haar opkruser. Falst.Ovid.
116. *heel mangen Cavaleer,

|
Opkruset,

stram og smæikker.Winth.VI.125. VSO.
SaWI.379. 2) [8.1, ll.i] (fagl.) give en
kruset overflade; kruse (H.l.i) op; især m.h.t.
læder: krispie. JFBerg8.G.408. SaVXlV.
684. -krybe, v. [l.i] [-(kry-'ba] (ænyd. d.s.;

nu sj.) krybe op. Stammen gjøres glat og
slifrig, at ej noget Dyr deraf skal opkrybe.
LTid.1727.665. vAph.(1764). VSO. billedl:

*Er det saa lysteligt et Syn at skue, |
Hvor-

dan den Klerk opkrøb paa Keiserstoel?
Grundtv.Kvædl.342. -krydse, v. [4.i] vbs.

-nitig. f^, l.br.) intr. ell. (nu næppe br.) refl.:

krydse (I.5.i) (sig) op til et sted; navnlig som
vbs. : S&B. være under Opkrydsning. Lar-
sen.

II (jf. I. krydse 5.3; sj.) overf. Efter
bestandig at have opkrydset os over bratte
Præcipicer (o: stejle fjelde), kom vi til Va-
lenz. Bagges.DV.XI. 100. -krylle, v. se

-krølle, -kræmpe, v. se -krampe, -kræ-
se, V. [8.2] [-ikræ'sa] (sj.) kræse (2) op (for).
*At opkræse for de Rige, var jo syndigO ver-
dsi3id.Lou8.Pope.49. -kræve, v. [-|kræ-v8]
vbs. -else (DL.1—4—1. VSO. MO.) ill. (nu
næsten kun) -ning (s. d.), jf. Opkrav, (ænyd.

d. 8., glda. uppkrauæ, æda. (part.) vpkrafth
(JyLov.l.47j) 1) [8.1] forlange ell. kræve (til-

godehavende, forfaldne afgifter, skatter olgn.)

indbetalt (ved direkte henvendelse til den en-
kelte; sml. indkræve^; kræve (I.3) op. VSO.
Forinden Finantsloven er vedtagen, maae
Skatterne ei opkræves. Grundl.(1849).§52.
da de kom til Kapernaum, kom de, som
opkrævede (Chr.Vl: toge; 1819: oppebar

j

10 Tempelskatten til Peter og sagde: „Beta-
ler eders Mester ikke Skatten?" Matth.l7.

24(1907). opkræve sine udestaaende For-
dringer. Ludv. 2) [3.3] (især jur., foræld.)
om myndighed: opfordre til at gøre noget,

træde i virksomhed; indkalde, stævne olgn.

skulle Sandemændene uden nogen videre
Proces, naar de ere opkrævede, tage Sa-
gen for sig, som de ere opkrævede til.

DL.l—16—1. de gamle Normænder, som
20 af Kong Rogerio i det 10 Seculo af Dan-

mark, Sverrig etc. bleve opkrævede til at

bekrige Saracenerne.Ljric?.i755.8i5. (strid)

om Markeskjel eller deslige, hvortil San-
demænd bør opkræves. Re8kr.^^/9l735.§4.

-kræver, en. [-,kræ-'v8r] person, der (gaar
rundt og) opkræver regninger, skatter osv. And
Nx.PE.IIL193. især i ssg. Skatteopkræver
(s.d.). -krævning, en. {-\kræ'vnei\\hand-
lingen at opkræve (1) (^j/'.Skatteopkrævningj.

30 SvGrundtv.Till. D&H. || konkr., om skrift-

lig anmodning om at indbetale et beløb; især

om postopkrævning, han sendte mig en
opkrævning paa beløbet

j -krølle, v.

[-ikrøYQ](f-kryne, LTid.l728.218).vbs.-nmg
(V§0. MO. Bryggeritidende.1927.43). !)

[I.2] (jf. -kruse 1 samt krølle op u. HL krølle

1.1; mi 1. br.) sætte haaret op i krøller, disse

opkrøllede og uforskammet artige unge
Herrer, som flaggre omkring paa Thea-

40 tret imellem Actricerne.SfeMes;).! V.489. Fa-
der holdt af at sidde og tale med Moder
og mig (om aftenen), medens vi opkrøl-
lede vort Haar. Fich.D.159. 2) [ll.i] (jf. I.

Krølle 2.8; bryg.) frembringe faste krusede
dannelser af gær oven paa øl. Bryggeritiden-
de.1927.43. -kvalme, v. [ll.i] [-ikval'ma]
(sj.) gøre (luften i et rum) beklumret, kvalm.
Hun har . . levet i en lav og opkvalmet
Indsidderstue. Bang.Herhjemme og Derude.

50 (1881).97. -kvejle, v. [l.t] se i^. kvejle. CP

-kvikke, v. [ll.i] vbs. -ning (Folkeskolen.

1928. 136. sp. 2). gøre munter, livlig; kvikke

(HI.l.i) op; især som vbs. ell i part. opkvik-
kende brugt som adj. S&B. et spøge-
fuldt, opkvikkende Tidsfordriv. Tilsk.l920.
11.224. smaa opkvikkende Øvelser. Folke-
skolen.l928.136.sp.2. -kvælde, v.[-|kvæl'8]

vbs. -ning (Ugeskr.f.Læger.l933.889.sp.2).
{ænyd. d. s. i bet. 1; jf. kvælde op u. IV.

60 kvælde 1-2) 1) [8.2] (7iu sj.) vælde, sprudle

frem. Ferskvands-Kilder gives . . paa man-
ge Steder i Færøe, Kilder, som . . til Fjelds
opqvælde fra dybe . . Huller. JLandt.Fær-
øerne.(1800).23. *Saa sagte han træder,

|

mens hellige Glæder |
opkvælder i Sjælen

som Kilder af Sand. Aakj.Hejmd.22. 2)
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[1.2] (kern. ell. med., 1. br.) svulme op, bulne

ud p. gr. af optagelse af fugtighed ell.p. gr.

af stort vædskeindhold. Kaseinet er til Stede
i den nymalkede Mælk dels som opløst,

dels som opkvældet LandmB.II.406. \\ i

pass. Humussyrer, der let opløses (eller

opkvældes) i alkaliske Vædsker. HavebrL.^
386. For at gøre Huderne mere modtage-
lige for Garvestoffet, derved at Fibrene
opkvælles, underkastes de afhaarede Hu-
der en Svelning. IIag.VII.14I. -kyse, v.

[2.1] [-|ky-'sa] (sj.) skræmme op, frem; op-
skræmme, nu maa han vel i denne urolige
Tid være opkyst fra sit Smnthul. Winth.IX.
133. Duerne kredsede, opkyste, rundt over
hele GsiSiTden.smst.295. -kæfte, v. [6.2] (jf.
-kæftet ; 1. br.) kæfte op (se u. H.kæfte 2); især
i j9ar<, opkæftende brugt som adj. Med
denne sin evigt opkæftende Maria . . levede
han et langt hiv.PoU''lzl932.12.sp.4. -kæf-
tet, part. adj.\Q.2\ (sy. uppkåftig;ji'/'. -kæfte;
1. br.) som kæfter op, svarer igen olgn. „jeg
forstod slet ikke, hvorfor du skabede dig
sådan før." — Filippa (opkæftet): „Gud,
det var jo for at „klare den" for Fruen."
NThThoms.UF.41. -kæmme, v. [l.i]

[-ikæm'a] (navnlig i perf. part.; l.br.) kæm-
me (haaret) op(ad). VSO. MO. -kæmpe,
V. [-|kæm'68] (jf. kæmpe sig op u. II. kæm-
pe 2.4; sj.) 1) [1.1, 4.1] under modstand, med
store anstrengelser bringe noget op ell. hen
til (et sted). *Jeg . . opkæmper I Baaden
mod de

|
Vilde Bølger. Ing.D.1.26. 2) [9.2]

re^., i /br6. op kæmpe sig til, under kamp,
anstrengelser naa, vinde frem til. Naar jeg,
ved Studium og Flid har, saa at sige, op-
kæmpet mig til at faae en Mening om no-
get, skal der vigtige Modgrunde, inden
jeg forandrer åen.OGFBagge.Livsbilleder.
(1836).5. -køb, et. [8.1] (især r) vbs.til

-købe 1. Kornets Oipkiøh.vAph.(1764). Kon-
gen . . vil have de Forbud, som . . Anord-
ninger indeholde mod Opkjøb af Land-
mandens Produkter . . ophævede med
Hensyn til det Opkjøb, der skeer i Land-
mandens Hiem.PZ.^VriSi 5. Selvskabte han
(d: en astronom) sig en Formue ved at for-

udberegne en rig Olivenhøst og rette sine
Opkøb herefter. TroelsL.XIII.73. -købe,
V. [-ikø'ba] vbs.jf. -køb. {ænyd. d.s.) 1) (især

Tj [8.1] skaffe sig, erhverve sig ved køb; især:
købe større partier af noget (for at samle sig

forraad af det ell. for at videresælge det (tid-

ligere spec. (jf. VSO.) for at skrue priserne
i vejret, aagre med det olgn.)); købe (2.2) op.
Een Dag om Ugen holdis Torvedag, hvor
da en stor Mengde . . forsamlis, som op-
kiøber Vare, og dem til andre Stæder fort-

føre. Pftug.DP.550. han har ikke blot gjort
sin egen Fordring gjældende, men har til-

lige . . opkjøbt endeel andre Fordringer
paa Dem. Heib.Poet.VI.389. da Nordbanen
skulde anlægges, sendte Rothschild ham ud
for at opkjøb e Grund. Goldschm.VII.531.
Jernhandler . . Opkøber glt. Jern paa Lan-
det. PolitiE.^ylo 1923.1. 2) [7.3] (nu næppe

br.) købe, saaledes at intet bliver tilbage; købe
rub og stub. Han havde ikke nævnet sig
paa Titelbladet; desuagtet blev et Oplag
af tusinde Exemplarer snart opkiøbt (0:
udsolgt). Molb.EL.142. \\ é^ købe hele talonen;
købe (2.4) op. Naar den Spillende ikke spil-

ler sans prendre, bør den, som først tager
Kort, aldrig opkiøbe, undtagen saa er, at
han har Aarsag dertil. Spillebog.(1786).12.

iojf.: Opkiøbe Kortet kaldes (i Vhombre)^
naar der til den sidste levnes ferre Kort
end fem. smst. -køber, en. [8.1] [-,kø-bar]
(især yf) person, der opkøber (1) noget.
Moth.K443. Opkiøbere af, og Pugere med
Uld, Hør, B.simp.JFBergs.G.718. de mange
unge Kjøbmænd, som satte Bo i Byen,
konkurrerede med ham, holdt Opkjøb ere,
trak Bondehandelen til sig. Goldschm.III.
445. (han) havde været stor Opkøber

20 af Huder (jf. Hudeopkøberj. Tandr.K.20.
-køre, V. [-|kø-'ra] vbs. jf. -kørsel, 1) trans.

1.1) [1.1, 4.1] (1. br.) transportere noget op fra
et sted ell. hen til et sted paa vogn olgn. Slæ-
ben fylder sig selv strax med Dynd, som
opkiøres paa Ageren. JPPrahl.AC.93. jf.
Feilb. u. opkjørt. 1.2) [3.i] m. h. t. vej: øde-
lægge ved kørsel (ved at frembringe huller,

dybe spor olgn.); især i forb. være, blive
opkørt, (om den rent adjektiviske anv. af

30 part. se opkørt 1). (den) nylig standsatte
Vej . . forskaanes for at blive opkjørt. Skr.
(MB.)*/b1776. De svære Fragtvogne op-
kiøre Yeien. VSO. Jorden var opkjørt i

dybe Furer, Vandet sivede ind mellem
Riulsporene. Etlar.SB.273. 1.3) [3.i] f ved
kørsel ophvirvle, opslynge olgn. *den Hob,
som sig til Vogns forlyster . .

[
Opkiører

mere Skarn, end Gade-Feyerne
|
Med al

sin Feyekunst affeyet kunde see.Prahl.
40 STJI.75. 1.4) [5.2] køre frem i stilling ; især

(^) m.h.t. kanon. Kanonerne . . bleve op-
kjørte for at holde Fjenden i Afstand paa
den anden Side af Floden. Goldschm.V.288.
der er uddelt Patroner til Mandskabet, og .

.

der er opkørt Batterier udenfor Slottene.
Pont.F.11.24. 2) [4.1, 5.2] (nu næppe br.)

intr.: køre op ell. hen til et sted (jf. køre 21.5J;
især i forb. komme opkørende. Strax
derpaa kom baade Enke-Dronningen og

50 Dronningen udi deres Karosser . . opkiø-
rendes. Slange.ChrIV.263. Gjæstgivergaar-
den, hvor Dagvognen maatte være opkjørt.
Blich.(1920).XXVin.68. Han kom opkiø-
rende i fuld Gallop.FSO. -kørsel, en.
vbs. til opkøre (ell. køre op); næsten kun til

opkøre 2: EPont.Atlas.III.620. Ved Ned-
og Opkjørselen maa ene afbenyttes de
dertil bestemte anlagte Opfsirter. MR.1824.
121. En lang besættende Kimen forkyndte,

60 at Brandvæsnet var under Opkørsel. And
Nx.PE.III.345.

II oftest konkr., om vej, ad
hvilken man kører op (især: til gaard, slot

olgn.). OecMag.V.351. Ing.KE.I1.165. Slot-

tet tager sig ikke ilde ud. Opkørslen med
de små Pavilloner ved begge Sider giver
det et vist fornemt Præg. Blaum.Sk.l90.
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En Fragtbefordring har nærmet sig den
skraanende Opkørsel til Clark Street Broen.
JVJens.H 1.

\\ [6.2] (sj.) om indhentning af
forankørende, (motorcykelkøreren) spildte .

.

ikke et Hundrededels Sekund under Op-
kørselen af Forspringsmændene. 5. T.V*
1934.17,sp.l. -kort, part. adj. t) (til op-
køre 1.2^ om vej olgn.: i hvilken der (p.gr.

af tung kørsel, megen trafik) er fremkommet
huller, dybe hjulspor olgn. Folk traadte i 10

Hul ved Hul, som i en opkiørt Huulvei.
HCAnd.VI.S16. bugtede Spor, som endnu
staaer opkjørte med Vandhuller og blot-

tede Trærødder. J5o^an.2J. 87. et Stykke
opkørt Markvej. Pow^.F.J.4P. jf.: Marts
Maaned bragte en ny Konjunktur, der .

.

drev Samlingens Politik ind i det gamle
opkørte Spor, hvor Militarismen ager kon-
geligt frem i Provisoriets hængende Karm.
Hørup.II.213. 2)(jf.o^ 7.8 sam« afkørt ft*. af- 20

køre 4j, overkørt, udkørt; dagl.) om dyr (egl.

trækdyr) ell. mennesker: medtaget, udmattet
af anstrengelser, strabadser, sygdom olgn.;

ogs. : ophedet, ophidset af spiritus, hun (over-
raskede) ham og hans Selskab i en saa op-
kjørt Tilstand, at hun lovede sig selv al-

drig mere at gaa derind.EChristians.Joppe.
(1889).182. (han maa spare) paa sin Ar-
bejdskraft . . for at han ikke skal blive
helt opkørt, men kunne komme med fri- 30

ske Kræfter til Indien. Da.Missions-Blad.
1905.628. (patienten) er dygtig opkørt efter
at have været afhentet til Forhør. GE
Schrøder.Fængselspsykoser.(l 913).53. Feilb.
OrdbS.(Sjæll.).

opla, interj. se u. op 14.i.

op-laase, v. [6.1] [-jlå-sa] (ænyd. glda.
op-, uplæsæ ; især i perf. part.) aabne en
(dør)laas; laase (I.2) op. ORung.Nov.I.UO.
Indbrudstyveri . . Rude i Døren knust, 40

Døren oplaaset.Poh'/iÆ.^Vsi 955.4. -lad, en.
se Oplod.

I. oplade, V. ['(nb|la'9a] præt.AoA) part.
-ladt elL (arkais.) -ladet (Pflug.DP.612. Holb.
Usynll.l. JFJac.(1924).I.46), hvortil som
fk. (nu næppe br.) -laden (Aab.20.12(Chr.
VI), som best. f. og flt. -ladne (Pflug.DP.612.
Oehl.XXIV.148.XXIX.118). vbs. -else (s.d.).

(glda. oplade ofl. i bet. 1 og 3, sml. æda. up
latæ, fjerne (ErLov.2.53); jf. lade op u. IV. 50

lade 4.4-5 og 5.3)

O (jf- op Ij bevæge, føre op; løfte; hæve.
1.1) t i egl. bet. en Dykkermaskine, der
(ikke skulde) behøve en Baads eller et
Skibs Nærværelse, for derfra at op- og
nedlades, forflyttes fra et Sted til andet.
PhysBibl.XXI.233. 1.2) billedl; i forb. som
oplade røsten, (jf.bet.2.s; især højtid.)
begynde at tale; hæve røsten. *Rejs dig, o
kæmpe, af graven på ny,

| oplad end én 60

gang din stemme. Hostr.SD.L68. (de unge
piger) turde knap spise, saa undselige var
de. Jeg tror egentlig først det begyndte
at blive godt imellem os, da jeg oplod
min Røst SvLa.UB.32. jf.: »Holberg sin
mandige Røst oplod (o: begyndte sin digt-

ning)
I

Om Daarernes Lader og Fagter.
Wilst.D.L65.

2) (jf. bet. 4-6 samt op 6.1; uden for udtr.

som oplade sin mund kun bibl. og højtid.)

aabne; lukke op. 2.1) i egl. bet.; dels

m.h.t. noget lukkende, spærrende: fjerne;
dels (og især) m. h. t. noget lukket, spærret:

aabne; ogs. i videre anv.: give adgang
til. Herrens Engel oplod (1907: aabnedej
Fængselets Døre . . og førte dem ud. ApG.
5.19. Holb.Usynl.Ll. *Nogen kommer. I

Oplad Klinken. Oehl.Aml.223. for enhver
Fremmed oplod Hun de giestfrie Sale.

Mynst.FrBr.lO. jf.: Hevn over de Frem-
mede, hvilke oplode Jomfruens Liv til

Besmittelse. Jud.9.2. \\ i billedl. udtr. *du
(o: skoleeleven) må ase og samle | lidt af

alt,
I

. . så har du en skat,
|
så er dig

hele verden opla.dt. Hostr.SD.I.183. især
(bibl.): give adgang til samfund med gud,
til guds rige. søger, saa skulle I finde;
banker, saa skal Eder oplades (1907: saa
skal der lukkes op for eder). Matth.7. 7.

*Opladt har Gud os Himlens Dør,
|
Og

nem er den at finde. Grundtv.SS.IV.158.

II
m. h. t. bog; især (jf. bet. 2.2 j i udtr., der

angiver, at noget aabenbares. Retten blev
sat og Bøgerne opladte (Chr.VI: opladne;
1931: lukkedes o^).Dan.7.10. Oehl.XIX.49.
*Han kunde os et Skrift oplade

|
I hver

en Lilies Hjertekrog,
|
Og lod os læse

Rosens BUde.Winth.V.4. *Hvorhelst Hi-
storiens Bog vi kun oplade . .

|
Guds

Gjerninger os i Forundring sætte. PaZif.
V.407.

II
(m. overgang til bet. S) f m. h. t.

fæstning olgn.: aabne (for en fjende); over-

give. Pflug.DP.1069. Endelig maatte Sta-
den den 15 Julii oplades for den Svenske
Gener&l. EPont.Atlas.in.286. Han (under-
skrev) Befalingen til sin Commandant i

Tønningen om at oplade Fæstningen for
de D&nske. Mall.SgH.389. 2.2) overf. anv.

af bet. 2.1, m. h. t. noget ukendt, uforstaae-
ligt: give meddelelse om; a åbenbare; spec.

m. h. t. udsagn, skrift: udlægge; forklare.
brændte il^e vore Hierter i os, der han
talede til os paa Veien, og der han oplod
os Skrifterne. iMc.-24.55. Da Rummet be-
faler os at slutte, forbeholde vi os i næste
No. at oplade vore Tanker derom. LTid.
1753.72. *De gamle Sagn du mig oplod.
OehLL.1.19. Skabelsens hele Betydning
(er) ikke opladt for Jødedommen. Marf.
Dogm.143. CKMolb.Dante.L12. 2.3) m. h. t.

legemsdele (der kan aabnes ell. lukkes), op-
lade sin haand, se Haand 2.4. oplade
sin mund olgn., aabne sin mund; dels for
at spise, opsluge noget: Alle dine fiender
oplode (1871: opspilede^ deres mund over
dig, hvidsiede og skare med tænderne.
Begr.2.16(Chr.VI). jf.: Jorden, som oplod
sin Mund (1931: aabnede sig) til at tage
din Broders Blod af din Haand. lMos.4.11,
Ploug.1.297. dels (og især; nu ofte spøg.)

som udtr. for tale: Jeg vil oplade (1931:
aabne^ min Mund med Ordsprog. Ps.78.2.
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det er Miracler i hans Øyen aldt hvad
den anden bestiller, og naar hånd oplader
sin Mund da er det icke mindre end om
hånd hørte et Oracul. KomQrønnea.II.206.
JPJac.(1924).IA6. Jeg oplader ikke min
Mund (o: siger ikke et ord).SvLa.M.21. jf.:
Oplad mine Læber, saa Tungen min

|

Med Glæde forkynder Æren dinl Grundtv.

SS.V.563. oplade øjnene olgn., aabne
øjnene; især i udtr., der angiver, at man
faar elL bibringes forstaaelse af noget, hvil-

ken Dag I æde deraf (o: af kundskabens
træ), da skulle Eders Øine oplades (1931:
aabnes^, og I skulle blive ligesom Gud,
og kjende Godt og Ondt. iMos.5.5. *Ifald

Du lever, |
Oplad dit Øie (OehlAV.109:

Slaa Øiet op^ da for sidstegang. Oehl.

(1841).V.104. Mennesket oplader sit Øie,

og skuer Tingene omkring sig. Mynst.
Bdr.1.93. der er adskillige mennesker,
som først ser, når andre oplader deres
øjne. HVClaus.H.3. jf.: Mennesket . .

|
For

Himlens Blaae sit Øielaag o^loå.Winth.1.
31. *Den (o: kærligheden) var det, som ved
Skjæbner, strenge, milde, |

Hvert Bryst
bestormed, til dets Pandser sprang,

|
Og

hvert et Blik oplodes, til at skue
|
Sig

selv og Alt i Lyset af dens Lue. PalM.
(1909).II.176.

II (jf. bet 5.2; i videre anv.,

m. h. t. hørelse, hjerte, forstand; især i udtr.,

der angiver, at noget gøres en forstaaeligt.

hendes Hierte oplod Herren, at hun gav
Agt paa det, som blev talt af Paulus.
ApG.16.le. *0, læs i Bogen over alle Bø-
ger,

I
Og bed din Gud oplade din For-

stand 1
I
Da skal du finde, hvad dit Hjærte

søger.Grundtv.SS.V.606. oplade ørerne:
Du har seet mange Ting, men du bevarer
dem ikke; oplades Ørene (1931: trods
aabne ØrenJ, hører han dog ikke. Es.
42.20. jf. bet. 5.3: man (hældte) koldt Vand
over en Geds Hoved. Skælvede Dyret
paa alle Lemmer, var det et Tegn paa,
at Gudens Øre var oj^laåt. FrPoulsen.OD.
14.

3) (til op 7.1; sml. bet. 2.1 slutn.; uden for
dial (se VSO. MDL. jf. Opladelse 2) nu
kun arkais. ell. hist.) give afkald paa;
især m. h. t. rettighed: overdrage, over-
lade til en anden; spec: overdrage et len

til en vasal; forlene; investere, (m. hens-

obj. ell. navnlig i forb. m. præp. for ell. til^.

en Bondes Datter, hvis Fader for Alder-
dom og Skrøbelighed er aarsaget at op-
lade sit Bygsel. MR.1720.351. bøie min
Faders haarde Hu . . og tvinge ham til

at oplade mig KeTTedømmet. Hauch. V.228.
Kongen nødte Biskoppen til at oplade
Stiftet for Hans Mule. CPalM.0.398. Kr
ErslOversigt o.MiddelalderensHist.I. (1891).
36. Da Lenet var arveligt, var Lensherren
. . pligtig til at oplade Lenet til de rette
Arvinger. SaVXV.663.

4) (til bet. 2; bibl. og højtid.) refl.: aabne
sig. 4.1) i egl. bet. en Afgrund, som sig
skal have opladet, og sluget en Doblere.

Pflug.DP.222. »Dit hele Levnet, elskte
Jesus! luer

|
Paa Altartavlen, som sig

blank o^\dLåeT.Oehl.L.I.139. *Snart maa
din (o: liljens) natlig lukte Top

|
For So-

len sig oplade. Staffeldt.D.II.304. Søjle-
hallens Porte sig vidt for os oplod. Schand.
SD.195.

II (jf. bet. 2.3; i udtr. for tale (ell.

sang). *Blege blev de fromme Læber,
|

Som saa tidt oplod sig til vor Lyst. Ew.
10 (1914).V.211. 4.2) (jf. bet. 2.2; aabenbare sig;

vise sig. den . . Herlighed, der oplader sig
for vort Øie i et skjønt Yæsen. Sibb.Om
Elskov.(1819).85. det (er) ikke blot Na-
turen . . der fremtræder for vor Beskuelse;
det er Digterens Indre, der oplader sig for

os. Molb.BlS.2SamlIII.293. \\ om person:
udtale sig fortroligt; meddele sine inderste

tanker; aabne sit hjerte; aabne sig. Leth.

(1800). H. blev opmærksom . . men han
20 oplod sig ikke videre for Skytten. Blich.

(1920).XXVIII.15. *Som Verden aaben
for ham stod, | Saa hver en Sjæl sig ham
oplod.Winth.VL152.

5) (til bet. 2 og 4t) part. opladt som adj.

:

aaben. 5.1) (bibl. ell. højtid.) i al alm. jeg
saae Himmelen oplsidt (1907: SLSLben).Aab.

19.11. *Opladne Psalmebøger rundt man
saae;

|
Den Sang: Naar vi i største Nøden

staae, | Var overalt opslagen. Oehl.XXIV.
30 148. Grundtv.SS.III.314. 5.2) (nu næppe br.)

om mund, øje. *Asa-Thor en Fisker er med
Kræfter,

|
Ormen med opladne Kiæfter

|

Give maa for Styrken efter. Oehl.XXIX.
118. jf. bet. 5.8: *0m drømt eller vaaget

|

Jeg haver i Nat,
| Om lukket var Laaget

(o: øjenlaag),
\
Hvad heller opladt . . |

Er
dunkelt mig end. Grundtv.PS. V.163. Øjets
Opladthed for al (naturens) uendelige
^igdom.VoriHj.12.79. \\ spec. (bibl.) i udtr.

40 for profetisk gave. dig vil jeg give en op-
ladt Mund (1931: giver jeg at aabne din
Mund; midt iblandt dem. Ez.29.21. 5.3) CP

om følelse ell. forstand: tilgængelig for
paavirkning; især i udtr., der angiver, at en
person har varme følelser, levende interesser,

er let paavirkelig, vaagen. hans opladte
Hierne, og grundige Lærdom. LTid.1744.
328. *I hvert et Blik jeg mødte jo hans
(o: Bramas) Syn, | Hans Hørelse i hvert

50 et opladt Qie. PalM. VI. 165. (italienerne)

besidder en . . opladt Skønhedssans. Bran-
des. VI.205. Taalmod til at søge og opladte
Øjne til at finde. JPJac.I.15. især i forb.

opladt sind. MRubin.(NationaløkonTids-
skr.3R.XIX.229). Han var som Folk er
flest, et Menneske med opladt Sind for
Livets Goder. Pont.Noveller.III.(1930).399.

II (1. br.) som vidner om et modtageligt sind.

Hun var hjemmevant i Sangen og sad
60 med et opladt Ansigt blegt af Gudfryg-

tighed. Søiberg.LL.22.
II. op-lade, v. [11] [-|la-'9a] vbs.-nlng

(Scheller.MarO. PoVU1927. Till.ll.sp.4).

fylde (et legeme, især: en akkumulator)
(paa ny) med elektricitet; lade (V.4). I Reg-
len „oplades" Vognenes Akkumulatorbat-

66"
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terier paa særlige „Ladestationer**. jD/S5.

Tjen.1.69. TelefB.193S.sp.4716. jf.: (i bar-

nets verden) forbereder hver ny Fase sig

ved længere Tids Opsamlen, Opladning,
og udløser sig i en Explosion saa at sige
— et Spring fremad. AndNx.LK.113. -la-
delse, en. [-|la'98lsa] {ænyd. d. s.) vhs.til

I. oplade; især: 1) (7iu næppe br.) til I. op-
lade 2: aabning; oplukning. fængselets op-
ladelse. Æ;s.6i.i(^CAr.7i;.

II (jf.het.2) over-

givelse. Raadhuset (blev), strax efter Op-
iadelsen, plyndret af Soldaterne. ^Ponf.
Atlas.III.287. Slange.ChrIV.641. \\ /iZ I. op-
lade 2.3. alle Christne . . vil forene deres
Bønner med mine . . om min Munds Op-
ladelse . . til Guds Ære (o: at jeg snart

igen kan komme til at prædike). Grundtv.B.
i.484. jeg (vil) forsøge ved mit Hjertes
ærlige Opladelse i en Skrivelse til Kongen
at udrette (det ønskede). Cit.l831.(Grundtv.
B.II.186). 2) (udenfor dial. kun arkais. ell.

hist.) til I. oplade 3: overdragelse; afstaaelse.

Holb.DNB.202. Oftest var den Pris, der
maatte betales (for en stormands beskyttelse),

Opladelsen af Gaard og Gods til Storman-
den. Arup. Rids afDanmarksHistorie.(1921).
12. Opladelsen af Lenet (Investitur). Sal.^

XV.663.
II

mere konkr., om godtgørelse for
overdragelse ell. afstaaelse. (kaptajnen lagde
sin) Tørst efter (Struensees) Blod for Da-
gen, ved at give den (officer), der skulde
følge ham til Retterstedet, to Ducater til

Opladelse for denne tillokkende Forret-
ning. Biehl.Br.l08. MDL. få 100 rd. i op-
ladelse af sit hus. OrdbS.(sjæll.). -ladt,
part. adj. se I. oplade 5.

Oplag, et. ['(ob|la'q] ell. (især i bet. 4,

navnlig i tryksvag stilling) [-|laq] (Høysg.
AQ.6) ell. (talespr., nu 1. br.) [-|lau] (jf.
skrivemaaden Oplaug. LTid.1737.111). fit.

d. s. ell. t -e (Solb.Vota.79. ChrBorup.PM.
105. Funke. (1801). 1.438. jf. skrivemaaden
Oplagge. LTid.1742.187.1747.311) ell. f -er

(Holb.DH.II.742. LTid.l738.132. PAHeib.
US.58). (ænyd. d. s. i bet. 5, jf. sen. oldn. upp-
lag; egl. vbs. til oplægge (ell. lægge op^;
i bet til dels paavirket af ty. auflage

; jf.
Oplæg)

1) (især X) til oplægge 2.i. 1.l) det at
oplægge (2.i) gods, varer midlertidig i

pakhus (jf. Kredit-, Transitoplag^; ogs.:

handelsvarer, der er oplagt i oplagshus

(jf. I. Lager 4:). Holb.DH.II.742. Lybek-
kernes Boeliger, og Oplag (i Bergen). Bor-
rebye.TF.369. den Bygning . . som brugtes
til Oplag af Salt og Tjære. Goldschm.II.46.
Nu ved jeg, hvor Vaabensælgerens Bod
er. Der er Oplag stort nok til alle vore
Folk, Drachm.l001N.16. Pakhuslofter med
Oplag af Gryn og Ærter. LuisBramsen.0.2.
I)
gøre oplag af ell. paa (se ndf.sp.888^^),

(nu sj.) samle lager af. Kiøbmænd giør
. . ikke saa betydelige Oplage af slet

Kram. Argus.l 770.Nr.8.2. have,tagepaa
oplag olgn. man kunde henlægge Vårene
ufortoldede paa Oplag og først svare Tol-

den deraf, naar de afsattes. Ørsf. FJ. 65.

Harboe.MarO. have mange varer på oip-

lag.HjælpeO.
||

(foræld.) m. h. t. ældre tiders

stabelret. (hamborgerne vilde tilegne sig)

Stabel-Retten og Oplag af alle de Vahre,
som kom need paa Elben fra Magdeborg
og andensteds. lSlange.ChrIV.444. smst.834.

II (jf. Latrinoplag samt Oplagsnæring^ om
opsamlede forraad af anden art. (haand-

10 langeren mødte) Kl. 3 om Morgenen og la-

veae Kalk, saa de havde Oplag, naar Mu-
rerne kom. HimmerlKjær.1921.9.8.

jj
(spøg.)

billedl. *i hans Vers jeg visse Sager roeser
. .

I
Hånd Oplag haver giort paa Danske

Ord og Phraser,
|
Som hånd i Orden net

og kunstig sette kand. Holb.Faars.292.
PMøll.IL146. den . . livlige . . Dame ud-
krammede sit Oplag af Historier. RSchmidt.
HT.178. !.2) (1. br. i alm. spr.) sted (pak-

20 hus, oplagsrum olgn.), hvor gods, varer
oplægges; oplagsplads, -sted; depot.
Moth.LlOl. Jeg har været paa Oplaget
idag.VSO. jf.: Engelskmændene bort-
førte tillige alle Krigsfornødenhederne,
som Vaabenoplagene indeholdt. JZrs-
lev.Fædrelandshist.(1888).85.

2) (7iu næppe br.) om opsparing, oplæg-
gelse af penge; spec. (emb.): oplæg (1) af
stipendier. Hvorledes een Discipel kan for

30 3 til 4 Aars Skolegang bekomme 60 til

70 Rdlr. i Oplag, og en anden for ligesaa
lang Tiid knap naae 50 Rdh.? BiblNyttSkr.
428. Cirk.^ya814. Han har et Oplag fra

Skolen. MG.
3) Ci/". Oplagshavn; ^, I br.) til oplægge

2.3: oplægning; det at være ell. blive op-
lagt. Skibene henligge under Oplaget med
Vandkasserne fyldte. Bardenfl.Søm.II.106.

II
ligge i oplag, om skib: være oplagt.

Benævnelse paa forsk. Dele afSkib. (1848). 91.

Skibe, der ligge i Oplag i en Havn. Funch.
MarO.II.20.

4) (jf- Oplæg 3; bogtr. og bogh.) det at op-
lægge (4) et ^rift, foranledige, at det ud-
kommer; oftest konkr., om udgave af et

værk ell. (nu kun) om alle de paa een
gang tagne aftryk af samme sats (ofte

i forb. som første, andet, tredje oplag osv.).

Prof. K. har nylig meddeelt Verden et vel
50 udarbeydet Oplag af Tyrtæus. Reenb.II.64.

de store u-soldte Oplage (af mine skrifter),

som jeg endnu haver paa Halsen. Holb.
Ep.V.2. af tusinde og een Nat er nu et

nyt og forbedret Oplag i Arbeide. jBa/i&.

(Skuesp.X.446). (bogen) var i Alles Munde,
den oplevede i kort Tid flere Oplag. Heib.
Intel.1.30. Første Udgave 1896 (1.-2. Op-
lag) Anden Udgave 1921. Pont.Noveller.III.

(193017. II
gøre (Sporon.EO.'240. Leth.

60(1800)) ell. (nu) foranstalte et oplag.
Forlæggeren . . fandt sin Regning ved
at foranstalte et nyt samlet Oplag. Ea /i6.

Synt.vi. LovNr.72^U1912.§9. \\
(nu sj.) bil-

ledl. hendes Ansigt er just ikke af det
nyeste Oplag (o: er ret gammelt). Skuesp.
IV.476.

40
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5) (til oplægge 6) f hvad der er bealuttet,

planlagt; beslutning; bestemmelse; ogs.:

opfindelse; paafund. Bostgaard.Lex.O
38c. Eilsch.PhilBrev.xv. Dhrr Hannovera-
ner elsker intet uden af deris eget Op-
\sLg. iaevenf.RJ.13.
op-lagre, v. [I.2] [-ila-'qra, -i^aq'ra] vbs.

-ing (Ludv.). {jf ty. auflagern; især i perf.
part. og som vbs.) T opbevare (varer) paa
lager; oplægge (2.i). Larsen. For alle Af-
gifter til Speditøren er den ansvarlig, for

hvis Regning Varen er modtaget og op-
lagret. Lærebog iHandels-Teknik.(1925J.393.

jl
billedl. det stof, som ligger oplagret i

jeres hukommelseskiste. Brucker.L.119.

Oplags-, i ssgr. ['(»)b(i)la(')qs-] især (Y) til

Oplag 1.1, fx. (foruden de ndf. medtagne):
Oplags- afgift, -gods, -magasin, -omkost-
ning(er), -rum, -skur, -vare(r). -beretti-
get, part. adj. (jf. -frihed, -ret 1). Oplags-
berettigedeVarer.Lære&o^ iHandels- Teknik.
(1925).366. -bevis, et. (jf. Garantibevis;
dokument, der udstedes af den, der modtager
varer paa oplagshus, til den, der oplægger
varerne. Lov''^hl866.§l. Eage.*o81. f -bog,
en. (til Oplag 4; bogtr. ell. bogli.) skrift, som
en boghandler selv har forlagt; en boghand-
lers forlagsartikel. en Boglade til Debit
paa Fremmede saavel som Husets egen
Oplags-Bøger. EPont.Atlas.II.113. „Hedder
nu sædvanligen Forlagsbog." 750. -fri-
lied, en. (jf. -ret; jur., foræld.) ret til at

tage varer paa kreditoplag. 3 Aars Oplags
Frihed. PI.V71726. Luxd.Dagb.L124. -ha-
ver, en. person, som har oplag af varer.

Forordn.ytl797.§107. Eage.^851. -havn,
en. (til Oplag 3; sj.) havn, hvor et skib er

lagt op. Larsen, -hus, et. pakhus, hvor
varer oplægges; især: etablissement, som mod-
tager varer til opbevaring. VSO. MO. Lov
^^M866.§1. -næring, en. (jf Forraads-
næring; bot.) næringsstof(fer), der aflejres

i en plante til brug i dens senere liv ell. til

en ny generation. LandmB.111.55. Havebr
L.UL.280. -penge, pi. 1) afgift for op-
lagring af varer. vAph.(1759). For Gods,
der ikke rettidig er afhentet, beregnes
Oplagspenge. Hage.^936. 2) (jf. Oplag 2)
penge, der opspares; især (emb.) : rest af sti-

pendier, der aarlig henlægges og udbetales
til skoledisciple til hjælp ved studier; oplæg
(1 slutn.). JJPaludan.Er.42. Udbetalingen
af de lærde Skolers Oplagspenge. Cirk.

Nr.56^^U1897. Dalberg&Plum.Metropolitan-
skolen.(1916).270. -plads, en. (jf. -sted).

\) i al alm. VSO. stjæle Kul paa Oplags-
pladsen. Drachm.F.LL29. TelefB.1934.sp.
4713.

II
billedl. nu er der Grunde, som

taler for, at Hjærnen ikke er Oplagsplads
for Forestillinger eller Billeder. GadsMag.
1921.113. 2) (foræld.) stabelstad. Tanken
om at gøre København til Rigets eneste
OplsLgsiplads. IIistMKbh.L.29. -ret, en. 1)
ret til at have oplag (jf. -berettiget, -fri-

hedj; spec. (foræld.): rettighed(er) som sta-

belstad; stabelret. *(Kbh.) fik Oplags- Ret

paa fremmet Rug og Hvede. ChrFlensb.
DM.IL83. VSO. MO. 2) (jf Oplag 4; bogtr.

ell. bogh.) f forlagsret. VSO. -skriver, en.
(emb., foræld.) funktionær (skriver) ved et

oplagssted; spec. om funktionær i toldvæse-

nets tjeneste. Æreboe.32. VSO. -stad, en.

(foræld.) stabelstad. VSO. || spec: by med
transitoplag. HandelsO.(1807).76. -sted, et.

(jf. -plads} plads, pakhus olgn. til ojdæggelse
10 af varer; ogs.: sted, hvor oplæggelse sker;

spec. (foræld.): stabelplads, -stad. Rolb.Samt.
13. Nu bruges Kirken til Oplagssted for
Krigsredskaber. Molb.Dagb.138. Agenten
(gik) ind i en lille Sidebutik eller et Op-
lagssted for finere YsiTer.Gold8chm.IlI.ll9.
Hage.*580. \\ i sammenligninger og billedl.

Værelset .. lignede et Oplagssted, hvori
gamle Stole og Borde vare udstillede til

Salg. Hauch.llL122. Goldschm. V.34.
20 oplagt, j?aH. acy. ['(ob|lagd] {ænyd.d.s.

i bet. 2 0^ 4; egl. part. til oplægge (ell.

lægge op;)

1) (j/". oplægge 1; lagt, sat, stablet op
(oven paa noget andet), l.l) Cj/. opsat u.

opsætte 1.4; nu næppe br.) i al alm. Moth.
L102. vAph.(1759). \\ om frisure. Oplagt
Haar, oplagt Nakke. 750. I.2) i /br&. op-
lagt mælk, (jf. opsat mælk u. opsætte
1.3; kog.) mælkeret lavet af tykmælk, der er

30 lagt i en sigte, paa et udspændt stykke tøj,

saa at vallen løber af. *En oplagt Melk
vakker besukkret og krydet. Tychon.Vers.
308. et Ocean af Tykmælk, oplagt Mælk
og Jordbær med Fløde. Scharling.N. 48.
FrkJ.Kogeb.120.

2) (jf. oplægge 2) henlagt; hengemt;
oplagret, oplagte Vare. 750.('w. Oplags-
afgift;. Hage.*580. \\ om opsparede penge.

Moth.L102. Rektors oplagte Penge fra
40 hans langvarige Ungkarlestand. Schand.A

E.257.
Il (jf. Oplægger i; om skib: som er

lagt op. Moth.L102. Harboe.MarO. Havnen
vaagnede ikke. Side om Side laa de
Hundreder oplagte Skibe. 0Rung.VS.18.

3) (jf- oplægge 3; fremlagt; tydelig.

3.1) ^ om kort: som lægges aabenlyst frem,

fordi spillet maa anses for vundet, er utabe-
ligt. Han har oplagte Kort. 750. oplagte
. . SipilSpillebog.(1900).48. en oplagt Grand.

50 D&H. (jf. bet. 3.2; billedl.: *har ej de bed-
ste Kort jeg faaet til

|
at vinde dette lette

Spil om Kronen?
|
og skal jeg give tabt

et oplagt Sipil?Lemb.ShakJ.88. \\(jf bet.S.2)

i videre anv.: uomtvistelig; sikker, det
var en oplagt kruk, som du burde have
kastet

i
som adv.: den solo er oplagt vun-

det
i jf.: Have oplagt vunden. Leth.(1800).

3.2) (til bet. S.i; dagl.) om sag, forhold: som
ligger klart for dagen; uomtvistelig; af-

60 gjort; ogs.: som man ikke kan tage fejl af;
ligefrem, for en Spiller som Alberti var
Situationen — for at bruge et Udtryk, som
han selv har gjort populært — oplagt. Sv
La.(GadsMag.l908l09.22). Branden . . er

en oplagt Brandstiftelse. Her er intet at

tage Fejl af, idet Baalet . . var dannet .

.
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af samtlige Husbeboeres Gulvmaatter.PoZ.
^'^/i2l912.6. (han) har snydt. Der er ingen
Tvivl. Sagen er ganske oplagt . . der er

revet to Blade ud hev. JMagnus. STI. 29.

det (især vulg. den^ er oplagt, det er

tydeligt, givet. S&B. Hvad vi købte af daar-
ligt i det ene Sogn, solgte vi i det andet.
Saa kunde man ikke kontrollere os. Den
er da oplsigtAndNx.DM.Il.82. Borregaard.
YL.IIl.18e.

II
m. henblik paa en sags forløb

og (navnlig) resultat: uundgaaelig; bestemt;

decideret, slippe fra Lidelse, det kan han
heller ikke . . saa er Lidelse oplagt, og
ikke til at unågSLSie. Kierk.XII.176. i den
Bearbejdelse vilde Skuespillet blive en
oplagt Fiasko. Biget.^'/slQlS.S.sp.l. jf.: Det
var en Hest, som var oplagt Yinder.Ekstra-
bUhl920.3.sp.2.

II (jf. bet. b) især i forb. m.
jpræp.: lagt til rette, egnet, skabt for et vist

formaal; „lige til". Det blev i Gaar den
ventede store Julesøndag. Vejret var op-
lagt, køligt ..-men stille og tørtPoUVi^
1915.5. En Principsag med store Konse-
kvenser, oplagt for Højesteret. PLevin.
Hjem.(1919).20. Der var næppe tvivl om,
at det vilde gaa. Det var jo ligefrem op-
lagt til det bedste baade for den ene og
den anåen. AnkerLars.VS.245. (spøg.) om
person : vi maa have fat i . . et ærligt Men-
neske, der ikke snyder os; du kan tro, vi
er oplagt til at blive snydt. AnnaBloch.
FraenandenTid.(1930).165.

|| forstærkende
ved ord m. nedsæt, bet: utvivlsom; „absolut";
„ren". En oplagt Kieltring.JHSmidth.Ords.
102. Der er jo saa meget oplagt Stads
imellem de Julegaver, man ta.a.r. BerlTid.
^''li^l920.Aft.8.sp.l.

II
som adv. den aldeles

oplagt sindssyge (tungetaler). EmilBasm.
(Pol.^ynl908.7.sp.5). Det er faa Folk, der
er saa oplagt født Malere eller Skribenter,
at de ikke lige saa godt kunde være blevet
liabile Skolelærere, Ølkuske eller Hærfø-
rere. Hjemmet.^*/3l933.5.

4) (jf. oplægge 6; uden for dial. nu for-
æld, og bibl.) planlagt; aftalt; over-
lagt; især i forb. oplagt raad (se Raad)
ell. (sj.) spil (D&H.).

5) (jf SV. upplagd, ty. aufgelegt i sa. bet;
vel til lægge op, sætte i orden, sætte, stille

op (se IL lægge 40.5j; sml. ogs. u. bet. 3.2)
om person: som har anlæg, er udrustet i en
vis (ved præp. til^ nærmere angivet retning;
duelig; egnet; nu oftest uden forestilling
om naturanlæg, men med tanke paa stem-
ning: som p. gr. af godt humør, velbefin-
dende er stemt for noget, har lyst til

noget, føler sig i stand til at udføre en op-
gave; undertiden ogs.: ivrig efter; opsat
paa. de findes at være vel oplagte til Stu-
deringer. [EPontJFornøyeligeAften -Timer.
(1757).64. (jeg) er ikke . . oplagt til at
være i menneskeligt Selskab. Skuesp.IX.
102. at studere Philosophie, som jeg vir-
kelig anseer mig for bedst oplagt til af de
mange Studier, jeg har fusket i.PMøll.
(1848). VI.122. nu synes jeg (o: en digter)

at være ganske usædvanlig oplagt! jeg
har et klart Blik over Alting, føler mig
saa opvakt. HC^nd.F.i45. Derfor skulle
vi møde i (guds) Hus, selv om det tykkes
os, at Intet drager os derhen. Selv om vi,

som vi kalde det, ikke føle os oplagte.
Schand.F.164. En Digter maa være i Stem-
ning, en Journalist skal blot være oplagt.
VilhAnd. VT.53. „De er maaske ikke oplagt

10 til Forretninger i Aften?" — „Tværtimod.
Lad os bare tage fat med det samme.**
Bergstrøm.L.24. (sj.) om dyr: Skaberen har
givet Mennesket den finere Følelse i

Fingrene, der giør dem skikkede til saa
mange Konster, hvortil Dyret, som mang-
ler denne Følelse, ikke er oplagt. Callisen.

BK.I.10.
Il
(nu sj.) m. h. t noget forkasteligt

Han var listig, snue og oplagrt til al mue-
lig Treskhed. CPBothe.JK.257. Oplagt til

20 enhver Forbrydelse. F/SO.
|| (jf. u-, vel-

oplagtj m. kvalificerende bestemmelse. En
Konstner er ikke altid lige godt oplagt I

(man er) een eller anden Gang . . mindre
heldig. PAH:eib.Sk.I.206. være vel oplagt
. . være daarlig oplagt. S&B.
Oplagt-hed, en. til oplagt 5: egnet-

hed, evne (til); nu især: følelse af iver; lyst

(til at tage fat); foretagsom, munter stem-

ning. Hvad jeg greb til. Intet vilde gaae
30 for mig; til Intet følte jeg Oplagthed,

Kraft. Sibb.1.93. (de) mødtes i en vis glad
Oplagthed. TroelsL. XIII. 172. Hans Blik
funklede mod dem af Oplagthed og Virke-
trang. PDrachm.D.78. jf.: (drengen) sprang
omkring, spilvaagen som altid, en eneste
ustanselig Oplagthed, til han med et Slag
var løbet tom og faldt i Søvn hvor han
gik og stod. AndNx.DM.II.155.
Op-land, et. [13.4] (ænyd. glda. d. s. om

40 Uppland i Sverige og Oplandene i Norge,
oldn. uppland, landskab inde i landet) 1) (i

alm. spr. nu sj. og m. overgang til bet. 2) del

af et land, som ligger fjernere fra kysten;

landskab, som ligger inde i landet. Moth.L26.
Den anden Hoved-Strækning af Norge
inddeles mellem Søe-Siden og Oplandet.
LTid.1763.315. Sygdommen er hyppigere
i Oplandet end ved K.ysterne. Schleisner.

NosographieafIsland.(1849).16.
\\

(dial.) i

50 forsk, geogr. betegnelser, fx. paa halvøen Hel-
næs om det øvrige Fyn (OrdbS.), paa Holms-
land klit om det øst for Bingkøbing fjord
liggende land (Feilb.). 2) landstrækning, der

(delvis) omgiver noget; egl. om landet bag en
søkøbstad; især: omraade ved en by, hvis ind-

byggere benytter denne som handelsplads; om-
raade, for hvilket en by er centrum, som ud-
gør dens kundekreds. LTid.1760.220. Husum
var som en stor og rig bondeby, med et

60 opland af uafhængige og rige bønder. AD
' Jørg.III.209. Byens simplere Beværtnings-
steder og Oplandets LandshykToer.Schand.
TF.I.240. OBung.P.97. \\ omraade, for hvil-

ket noget er centrum. I Kulturlande, hvor
Kysterne som Regel ved Veje er sat i

Forbindelse med Landenes Indre, taler
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man om en Havns, en Bys (d. v. s. et Vej-
centrums), en Jernbanes eller en Flodvejs
0\)\'dnd. Steensby.Geogr. 113. spec. (^eogr.):

omraade, som en flod (og dens tilløb) afvander.
Ed Erslev.Jordkloden og Mennesket. 1.(1860).
317. Den Del af Danmark, som er rigest

paa Søer, er Gudenaaens Opland. i^rem.

DN.485. jf.: Forud for Gennemarbejdelsen
af et Kloakprojekt gaar en Bestemmelse
af Spildevandsafløbet fra de forskellige

Kloakoplande. 02)fB.^IV2.73. om omraa-
de, hvorfra man faar søgning, ell. som paa
anden maade udgør en Jielhed om et centrum

:

der . . nedsætter sig Læger, hvor de mene
at finde et . . tilstrækkeligt Opland. jHiV
Claus.Præstefr.34. Oldtidskulturens oprin-
delige Opland, Middelhavsbækkenet.^ran-
des.TX.278. (maalstræherne)\ndiV\nåQY et nyt
Opland af Læsere, som kun med Møje
fatter Bysproget. smsf./7J.455. -lands-,
i ssgr. især (jf. dog Feilb.) til -land 2; /æ. Op-
lands-anlæg (om højspændingsværk, der
forsyner en egn med elektricitet : OpfB.*I.243),
-bane (o: jærnbane, der forbinder en by
med dens opland. FlensbA.^*hl923.3.sp.l).
-lang^e, v. [-jlai^'a] {ænyd. d. s. i bet. 1;

jf. lange op u. IIL lange 3) 1) [5.i] f naa;
opnaa. *Hvo Herrens Benaading annam-
mer og faaer,

|
Hånd uden Tvivl Himme-

rig fanger,
| Hans Skiolde og Hielme i

Salighed staaer,
|
Hånd seyerriig Døden

0]p\singeT.ReynikeFosz.(1747).53. *Mit Ønsk
at Du saa mangt et Aar

|
Maa denne Dag

oplange
|
Som Margaretha Navn det har

|

Bogstaver femten Gange. Cit.l804.(Julpaa
Bornholm.1933.21 .sp.2). 2) [l.i] lange, række
noget op. vAph.(1764). || nu vist kun (^)
som vbs., jf. Oplangnings-hul (d: aabning,
hul, hvorigennem krudt og skarp langes. Schel-
ler.MarO.). -langøer, en. se -længer, -lap-
pe, V. [ll.i]

f^jf.
holl. oplappen; især 0)

udbedre, sætte i stand ved lapning, ved smaa-
reparationer olgn. Naar en Form (o : støbe-

form) skal oplappes, o: gaas efter, bruges
undertiden et enkelt, mindre Modelstykke.
Hannover. Tekn.23. -last, en. [4.i] (sj.) last

(fragt) paa oprejsen. Thyreg.UdvFort.I.103
(se u. Nedlastj. -lat, -led, en. se -lod.
I. -lede, V. [1.1, 4.1] [-Je-'Qa] (nu næppe br.)

føre, lede (IV.l) op ell. hen (til et sted), han
(blev) opleedt (til kastellet), for ey at bort-
løbe. OeconJowrri.i 758. ^99. II. -lede, V.

[3.3] [-jle-'Qa] -te ell. (nu næppe br.) -ede
(Storm.SD.238). vbs. -ning (Larsen. D&H.).
iglda. opledhe (Fragm.52); jf. lede op u.
V. lede 3.1; især poet. ell. højtid.; jf. dog
Feilb.) bestræbe sig for at finde; lede efter;
ogs.: finde efter at have søgt; opsøge. Jeg
har virkeligen besluttet at oplede mig en
Ægtefælle. Holb.Forv.5sc. oplede et Ord i

Ordbogen. vAph.(1759). *Vise Mænd fra
Østerland

|
Drog i Verden ud paa Stand,

[

For den Konge at oplede. Grundtv.SS.IlI.
106. Pigerne (fik) Madkurvene frem og
gik i Forvejen for at oplede et Sted, der
egnede sig til at holde Maaltid psta.And

Nx.M.71.
II
(l.br.) m.h.t.land: opdage. Pflug.

DP.38. Columbus blev af alle beleed, da
han paatog sig at opleede Westindien.
Holb.Rpb.Il.2.

I]
(nu næppe br.) overf.: (søge

at) udfinde. Sandemændene (8kal)giøTe de-
ns alleryderste Flid til at oplede Sandhed.
DL.1—16—1. Eilsch.PhilBrev.167. -lette,
V. part. -et ell. (dial.) opiet (se u. bet. 2).
vbs. (sj.) -else (Larsen.) ell. -ning (smst.).

10 (glda. d. s. i bet. 1 ; jf. lette op u. V. lette
2.1 og 6.1-2) 1) [l.i] (nu næppe br.) bringe
i vejret; løfte op. Det i Kanalerne samleåe
(vand) oplettes til den Høide, at det kan
udledes i (havet). Schytte.IR.II.127. 2) [11]
(nu dial.) m. h. t. sindsstemning: gøre lysere,

lettere; lette (V.5.i); opmuntre. *vi ved To-
back forgiette,

|
Hvor høyt at Hiertens-

fryd vor Hierne kand oplette. Lucopp.TB.
a3v. OrdbS.(sjæll.).

\\
part. oplet(tet) som

20 adj.: lettet; opmuntret; oplivet; ogs. (mulig
ved sammenblanding m. alert^; som har let

ved noget, bevæger sig let; rask, villig til

noget. MDL. OrdbS.(sjæll.).

opleve, V. ['(i)b|le'va] -ede. vbs. -else

(s. d.). (jf. leve op u. HL leve 8.5 samt
(m. h. t. bet. 1 ) ty. aufleben og (m. h. t. bet. S)
ty. erleben)

1) (sml. op 2.1; nu næppe br., jf.: „sielden
og kun figurlig i høiere Stiil." MO.) intr.

:

30 komme til live (igen); leve op. Den Skin-
døde oplevede paa femte Dag. F/SO. || uegl.:

faa ny tilværelse; genopstaa; blive levende

for ens tanke; fremstaa igen. opbyggeligt
(er) det . . at see store Mænd opleve igien
i deres Marmor, og deres Handlinger . . ud-
trykte ved Penselen. JSneed.VI.368. *Frel-
serl mon vi Dig forstod?

|
Ja, i os vil Du

opleve,
I
Til dit Guddomsliv os hæve. Ing.

RSE.VII.15. *Nu er den bedste Tid
|
For

40 OS forsvunden; nu vi skal os glæde | Ved
vor Johannes Lykke og opleve | Paany i

vore Børnebørn. sa.Di).IF.i9. || om virksom-
hed, forestilling, følelse olgn.: blive genop-
livet. Kiærligheden begynder at opleve
igien. Lar os da fornye det gamle Ven-
skab igien.Ifo/6.y^s.Ci75i;.JIJ.5. SorøeAca-
demie er oplevet igien. 750.

2) (jf' op 9-1 samt leve op, vokse op (u.

HL leve 8.5^; sj.) i forb. som være oplevet
50 i, have vænnet sig til under opvæksten ell.

igennem hele sit liv; være vant til; være
indlevet med. (det er) meget vanskelig
for (østgrønlænderne) at forstaa, at noget,
de er oplevede i at betragte som noget
selvfølgeligt og ganske naturligt, ogsaa i

sig selv er en gyselig Synd. Ruttel.TA.131.

3) O/' op ^-^J trans.: leve, til noget ind-

træffer, gaar i opfyldelse; være vidne til,

erfare i levende live. 3.1) m. obj., der be-

60 tegner tid, tidspunkt: leve saa længe, at en
vis tid oprhider ell. (nu især; m. overgang
til bet. 3.2^ visse begivenheder indtræffer; op-
naa at leve indtil. *hun oplevet bar paa
nye sin ¥ødsels-J)2ig.Graah.PT.I.311. *0

at vi ofte til fælleds Behag
|
Maatte opleve

saa lystig en D2ig.Wibe.(VS0.). Opleve en
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høi Alder. VSO. opleve sit 90de åslt.D&E.
Med glødende Sind oplevede (Grundtvig)
Friheds- og Krigsaaret 1848, mens hans
to Sønner var i Felten. GadsMag.1933.545.

II (jf- op 7.3^ t m. h. t. det gennemlevede tids-

rum: leve til ende. *Gud lad ham og i

Fred opleve sine Dage.JFriis.llG. 3.2) blive

vidne til noget (en begivenhed, hændelse) paa
et ell. andet tidspunkt i sit liv; leve paa en
tid, da noget sker ; lære at kende; erfare;
prøve. En oplevet Krig . . virker ander-
ledes end en blot ioTtsat Engelst.Nat.246.
Ingen erindrer sig at have oplevet en
strængere Vinter. F/SO. Hvis denne Dreng
lever, (vil) hans Forældre . . opleve stor

Glæde af hRm.Hauch.VI.36. den som le-

ver længe, oplever jo Meget. Mart.AS0.12.
Hele Historien lød mig saa naturlig, som
om jeg selv havde oplevet åen. FrFoulsen.
VN.8.

II
billedl., om ting. Disse „Reise-

Erindringer" have i det korte Tidsrum .

.

oplevet to store Oplag. ^ei6.Pros.iy.45P.

!|
overf.: skabe sig en forestilling om, hvor-

edes noget er, ell. faa en erindring til at staa
klart for sig; gennemleve ell. genieve i

tanken, fantasien, (at sige) at Ingen kan
opleve Døden, før han virkelig døer . .

forekommer mig en cras Materialisme.
Kierk.III.96. Da får literaturen en ny op-
gave: at skabe forening mellem sjæl og
sjæl og gøre den i stand til at opleve sin
næste. Grønb.KM.15.
Op-1eveise, en. [-ile-valsa, kirk., høj-

tid, ogs. (ob'le-'valsa] flt. -r. vbs. til opleve
8(2): det at opleve noget ell. (især): hvad man
oplever (har oplevet); hændelse, tildragelse,

som man er vidne til; især: hændelse, til-

dragelse, som gør et dybt indtryk paa en,

som man tager levende del i; ogs. om strøm-
ninger i tanke- og følelseslivet, aandelige kri-

ser. FrNiels.B.IL206. Skole og Oplevel-
ser og Erfaringer har modnet os. Drachm.
HI.262. det er forholdsvis mange, som
have været udsatte for Drukningsdød, og
som have været „skindøde", men atter ere
komne tillive og kunne fortælle om deres
„Oplevelser". OBloch.D.U.265. hvad Leh-
mann skriver om . . Salmen „De Levendes
Land" er ingen Fortolkning, men en Op-
levelse — her passer dette modbydelige
Avisord. VilhAnd.(Tilsk.l930.I.192). Per-
nille (blev) en Gadetøs, durkdreven, opsat
paa Oplevelser. BerlTid. V12 1933. M. 9.sp. 3.

(sj.) i forb. m. af : Dionysos (har) en Gang
givet sine Dyrkere ikke blot Oplevelsen
af et evigt Øjeblik, men Forvisningen om
et udødeligt Liv.VilhAnd.BT.297.\\ ofte (i

flt.), i titel paa skrift, der indeholder en per-
sons erindringer om livsbegivenheder. Min-
der. Oplevelser og Iagttagelser. FrNielsen.
(bogtitel.1881). S&B. Mennesker og Op-
levelser. FB:endriksen.(bogtitel.l910). -lev-
ne, V. se -livne. -ligge, v. f-lægge, se u.
bet.t). 1) [4.1, 15.2] (jf. ligge op w.L ligge
31.f; ^, sj.) holde kurs mod (og naa) ved

een af Baadsfolkene . .

sagde: „vil Herren staae os inde for vort
Liv, og saa for Baaden . . vil vi seile vi-

dere, men hvis ikke, vil vi see, vi kan
oplægge Hveen.'' Rahb.E.IV.476. 2) [12]

{efter tv. aufliegen) f hvile, ligge paa; paa-
ligge. de Pligter, som ved saadan Frahold
(fra nadveren) opligger Øvrighed, Lærere
og Tilhørere. LTid. 1737. 331. -lirke, v.

[6.1] (nu næppe br.) aabne (en dør olgn.)

10 paa lempelig, forsigtig vis; lirke (1.2.3) op.

*Dend . . Møe oplircket Dør og Laas.iSc/iaw-
drup.B4r. VSO. \\ intr.: aabne sig. *I Mor-
ris da iglen mit Øyelog oplirked,

) Og
Søvne-dunsterne hos mig ey meere vir-

keå. Sort. Poet. 106. -linse, -linsning,
se oplyse. Oplysning.
oplive, V. ['(ob|li'v8] -ede. vbs. -else

(s. d.) ell. -ning (s. d.). {ænyd. d. s.; til op 2.i

og 11; jf. live op u. II. live 1 samt op-leve,
20 -livne)

1) (nu sj.) kalde til live paa ny; genop-
live; give nyt liv; undertiden ogs.: frem-
bringe liv i; give liv. *hans aske skal
oplivis (o: han skal genopstaa)^

\
Naar him-

len puste vil ald verdsens aske bort. Sort.

(DSt.1909.48). mange Børn (er) igien blev-
ne oplivede (ved aareladning). Tode.ST.1.3.
*En Eloah maa stærk og stor,

|
Oplive

med sin Aand den frosne Klimp af Jord.
30 Oehl.XX.117.

II (jf. bet.2) uegl. flere gamle
Ord, som man deels i Vers deels i Prosa
til forskiællige Tider har vildet oplive.
Rahb.Stiil.4. Eubow.ECA.7.

2) (især CPj give kraft, energi, liv.

2.1) m. h. t. legemlig funktion. Hovedet, der
opliver alle Lemmerne, og hvis Nik de
alle maa rætte sig efter. Høysg.S.Z5r. hen-
des blege Kinder oplivedes. Ing.EF.II.69.

II
især (med.) i part. o-pliY ende j om læge-

40 midler som virker forstærkende paa livsfunk-
tionerne; stimulerende. Panum.556. 2.2) overf.;

især m. h. t. sindsstemning ell. aandelig og
legemlig virksomhed: opildne; opmuntre;
styrke; vække. Men Rhinske Vijn kand
drifve

| De Verse-geister, og den kolde
Cråen('3: hjerne) o-plifve.Sort.Poet.83. *Da
græd jeg — da oplivedes mit Hasih.Etv.
(1914).1.142. Siden saae man den Medi-
ceiske Familie udi Florentz paa nyet at

50 igientage og oplive 'Konster.Wiedeicelt.T.6.
efterhaanden oplivede Vinen og Venlig-
heden ham, saa det endte med at blive
en ganske stemningsfuld Aften. Galsch.SB.
116. oplive E.a.ndelen.Ludv. oplive livs-
aanderne, se Livsaand.

||
(sj.) refl. *Lig

Guderne bliver
|
(Saa Spaadommen lød)

|

Hvem først sig opliver
|
Med glødende

'M.lød.Grundtv.Udv.1.366. Musiken vedblev,
og ligesom oplivede sig mere og mere.

M Gylb.IV.213. ||^ar^. oplivet som adj.: ani-

meret; opstemt (ved deltagelse i muntert sam-
vær, efter nydelse af spiritus osv.). HjælpeO.
Man skiltes ad . . Efteraarsaftenens Mørke
. . slugte alle Vognene med de oplivede
og højttalende Passagerer. To^s.IIJ.Sfi. han
var en Bagatel — naa, lad os sige, en Ba-
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gatel oplivet, hvis det er det rette Ord.
Fol.^y71927.16.8P.3. II

(sj.) m.h.t noget konkr.

Vende Krudttønderne i Magazinerne . . for

atter at oplive Krudtkornene (bringe dem
til at falde i Korn), der muligen, ved at

ligge i længere Tid, have klumpet sig.

MUTeknO.314. 2.3) overf.: bringe liv, af-
veksling i. Glæde, Vittighed og Yndig-
hed oplivede dette Maaitid.JSneed.VIlI.
348. *en Have |

Oplivet og belyst af So-
lens Skin. PalM.(iy09).II.208. Der laa nu
f. Ex. en Æske Sardiner. De kunde tilmed
i høj Grad oplive Onkel Lenoirs ensfor-

mige Frokost. Schand.BS.314. || i præs. part.
brugt som adj. den mest oplivende Udsigt.
Molb.Breve.28. En oplivende Farve. 7/SO.
oplivelig^, adj. (sj.) som kan oplive.

*ved dit (o: den elskedes) Smiils oplivelige
Bliv

I
Mit kolde Jeg . . fik Aand og Liv.

Bagges.IV.46. Oplivelse, en. p. -r. (jf.
Oplivning^ vbs. til oplive (ell. live opj. 1)

til oplive 1 og 2.i. *der kommer Vaar
igjen,

I

Priis være dig, Oplivelsen
|
See

vi med Haab \middie\SalmEiiS.66.4. vÅph.
(1759). II

især om genoplivelse af skindøde,

besvimede og (navnlig) druknede, lugtende
Vande og adskillige andre Anstalter til

min Oplivelse (efter en besvimelse). Prahl.
AH.IV.241. Redningscorpsl Hvor er An-
stalterne til Druknedes og andre Skin-
dødes Oplivelse ? Overs/c.1.55. || hertil bl.a.

Oplivelses-forsøg (ThomLa.EL.126. Gymn.
11.211), -middel (Markman.Fort.175). 2) d
til oplive 2.2. den Oplivelse, Sielen fik ved
muntre Adspredelser. Engelst.Nat.152. ved
Wessels . . Skrifter befordrede den norske
Skole den af det modsatte Parti forsømte
Oplivelse og Vedligeholdelse af Sandsen
for det Lystige. Heib.Pros. III. 127. det
Sted, hvor jeg især søgte Hvile og Op-
livelse. 5c/ia7ic?.O.J.i86.

II
(l.br.) mere konkr.,

om oplivende begivenhed ell. episode, tilfreds

med Dagliglivets og Familielivets smaa
Oplevelser og OiphYelser. Nathans.MP.lO.
oplivet, part. adj. se oplive 2.2. opliv-
ne, V. ['(obiliu'na] (f -levne. Holb.Kh.535).
{til op 2.1 og 11; jf. livne op (u.livne), op-
live, Oplivning; m. h. t. formen oplevne

jf. no. levne , sideform til livne || sj.) gen-
oplive, efterat de Tvistigheder, som der-
om vare reysede, en Tiidlang havde væ-
ret dyssede i Søvn, bleve de oplevnede
igien udi en Fransk Archi-Diacono. BoZ6.
Kh.535.

II (jf. oplive 2.2^ gøre opstemt, op-
rømt. Jeg var i saadanne Øieblikke op-
rømt, og i ethvert frit, ved Samtale opliv-
net Øieblik saae jeg min Nød og Jammer
i et Lys, at den næsten kunde forekomme
mig komisk. Sibb.1.91. Oplivning, en.

(jf. Oplivelse; 1. br.) vbs. til oplive (ell. live

opj. S&B. I)(!cH.\\jf.o]p\ive2.2. Hvor træn-
ger dette folk (o: russerne) til oplivning
og oplysning. NAJensen. Ventetider. (1926).
241. (j nu især i ssgr. som Oplivnings-appa-
rat freZe/"i?.i5'54..sj9.5i 72;, -forsøg (o: forsøg
paa genoplivelse af druknede, skindøde. Her-

holdi.RH.8. BerlTid.*/iil933.M.3.8p.5. ogs.

(spøg.) om vækning: DagNyh.'^^/al909.2. Till.

1.8P.4), -metode (Herholdt.RH. 8), -middel
(Larsen. BerlTid.*/i2l933.M.3.8p.5).

Op-lob, -lober, se Op-løb, -løber.

-lod, en ell. (sjældnere) et (Folkedragter.
97. OrdbS.(8Jæll.)). (i bet. 1 ogs. m. dial.

sideformer som -lad, -lat. MDL.315, Levin,
(iy.). -led. Moth.L68. Hedebo.llO. Folke-

io dragter. 97. jf.MDL. Eietz.401(skaansk).
Esp.249. -lød. PNSkovgaard.B.397. Sal.XI.
92L FrGrundtv.LK.96. AarbLollF.1926.
4.8. OrdbS.(Møn). — nu næppe br. -luf, se

VSO.). flt. i bet. 1 (sj.) d.s. (Sal.'XVII.683).
(ænyd. opled, -let, -lod, -lød (flt. -ledder^ i

bet.if oldn. upphlutr, overdel af kjortel, skjor-

te, livstykke; nu dial.) 1) [1.3] overdel, øverste

stykke af undertøj; især (nu næsten foræld.):
øverste (af finere lærred syede) del af en særk

20 (jf. Nederdel 3 beg.); undertiden ogs. om
løst livstykke, „halvsærk", der kunde tages over
den egl. særk. MDL. JHSmidth.Ords.102.
Feilb. Lønborg Friis. Vendsyssels National-
dragter.(1902).158. CEeimer.NB.130. SaV
XV11.682 f. FortNut.V.43. || om en kort over-

skjorte som del af mandsdragt. AarbFrborg.
1918.65. 2) [13] jordlod, der ligger ved gaar-
den, støder op til gaarden (i modsætn. til den i

udmarken, overdrevet liggende jord). Levin.
30 (G). Kværnd. -lodde, v. [7.2] [-jlcoa'a] vbs.

-ning (VSO. Scheller.MarO.155). ^ opmaale
(et farvand) med loddet; lodde (IIL2.i) op. de
allierede Eskadrer . . vare meget syssel-

satte med at maale og oplodde Grunden.
Engelst.(Hist. Caiender.1814. 348). Scheller.

MarO 155. \\ hertil bl. a. Oplodnings-damp-
skib (Larsen.), -forretning (VSO.), -linie

(sj.; fartøjslinie. Larsen.), -lokke, v. vbs.

-ning (VSO.). t) [l.i] (nu næppe br.) til

40 IV. lokke: Hververen vidste at oplokke
ham paa sit Værelse. F/SO. 2) [I.2] (sj.)

til m. lokke (jf. lokke op w. HL lokke 1):

samle i lokker, det silkebløde, bølgende,
guldlokkede Haar, der efter Tidsbrugen
søgte sit frie Fald ned over den svane-
hvide Hals og endte i tre Afdelinger oplok-
kede med smaae lyseblaae Sløifer.TArc/i.
MitLevnet.L(1831).82. -lokre, v. [3.i]

[-ilcogro] -ede. {efter ty. auflockern; til ty.

solocker, løs (jf. H. lokkerJ; gart., gldgs.)

m. h. t. jord: opkradse ell. ophakke let, saa
den bliver løs, smuldrende; gøre løs; løsne.

Man oplokkrer Rodklumpen. FJCJensen.
Blomstergartneriet.(1844).206. Jorden om-
kring Rødderne maa ikke oplokkres. smst.

331. Da. Haugetidende. 1852.50. jf.Danm
Havebr.66. -loper, en. se -løber, -lop-
ninjn^, en. [11] (soldat., nu 1. br.) vbs. til

loppe op (se HL loppe 2.z): det at stramme
60 mandskabet op ved strenge øvelser olgn.; ogs.:

loppetur; „omgang for lopper'^. Dania.III.
72. -losfiiie, V. [I.2] vbs. -ning (MO. Lar-
sen.), (især i pass. og som vbs.; Y og ^)
m. h. t. varer: udlosse og oplægge. MO. Lad-
ningen maa . . oplosses for at Reparation
kan ioTet2iges.BerlTid.^litl904.M.3.sp.5. jf.:

XV. Rentrykt ^j^ 1934 57
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i Havnen ligger Skibene uoplossede.
AQnudtzm.(DagNyh}*ia907.Up.6). -Ind-
re, V. [11] [-,lu-'ar9, -|lu9'r9] vis. -mg (s.d.).

(jf. IL Luder, ludre; ^, foræld.) anbringe

fængsats; faa (krudt) til at fænge. jf.VSO.
-Indring, en. ('Jai, foræld.) vbs. til -ludre.

VSO.
II

især: krudt, der som en art ledning

strøs foran ell.bag ved fænghullet ved indrøm-
ning. Mechlenburg.Feldt-Artillerie.(1786).48.

MilTeknO. -lue, v. [11] [-ilu'a] (jf. lue op
u. IV. lue 1; poet., højtid.) 1) intr.: (begynde
at) brænde stærkt; blusse, flamme op; kom-
me i lue. Det opluende Baal. 750. jf.:
*Troja . .

I
I Flammer var opluet. Holst.D.

11.143.
II
næsten kun billedl., om stærk liden-

skab, begejstring. Med et opluede mit halv
slukte Mod paa nye. Bagges.NK.5. *dob-
belt nu og hellig Elskovsflammen | Op-
luer fra den gamle Offersteen;

|
Thi Ro-

sen slynger sig om Skioldungstammen,
|

To Qviste (o : Vilhelmine og Frederik ( VII))
sig forene til en Green. Oehl.XXI.76. *Nu
Had, nu Kjerlighed opluer i vor Barm.
Blich.(1920).VII.84. 2) trans.: bringe til at

brænde (stærkere); faa til at lue. oplue Il-

den. MO.
II
næsten kun billedl., især m. h. t.

lidenskab, begejstring olgn.: opflamme. Bag-
ge8.NK.88. *Lad mig skue dig (o: naturen),

|

Du oplue mig. Oehl.SH.5. *modig
j
Oplued

hun sin Beilers Sind |
Til mandig Daad.

Grundtv.Optr.il. 57.
\\

(sj.) refl. den sig

atter opluende Tilbøielighed til Svindsoet.
NyeHygæa.I.(1823).275. -Inge, v. [3.i]

[-|lu-'(q)8] (især poet. ell. højtid., ofte i bil-

Idl. udtr.) fjerne (ukrudt) ved at rive det op
osv.; luge (IV.3) op. Basth.AaT.240. *Hver
Spire Had, man havde saaet (i hjertet)

\

Er nu opluget, rykket op med Rode. Rahb.
PoetF.11.171. hun . . knælede ned for at

opluge en ^e\die.Winth.IX.142. -Ing^te,
v. [3.3] (sj.) -finde, opspore v. hj. af lugte-

sansen; billedl.: opsnuse, han . . giorde sig

Umag for at oplugte et Sted, nvor han
kunde finde Midler til at befordre sin Y^-
^\gheå.Spectator.224. -Ink, et. (jf.oldn.
upplok; sj.) vbs. til oplukke (eU. lukke
op). Det anbefales (ved vindueskarme) at

hænge Overrammerne i Overkant og lukke
dem med Stang til Indstilling under Op-
luk. LandmB.IlI.355.
oplnkke, v. ['mbiloga] præt. -ede ell.

(nu sj.) -te (Dom.3.25. Pflug.DP.294); part.
-et ell. (uden for dial. nu sj.) -t (4Mos.24.3
(Chr.VI). Hauch.Lyr.^69. PalM.IV.194. jf.
Feilb.). vbs. -else (Høy8g.S.120. JapSteenstr.
NG.75) ell. (nu) -ning (vAph.(1759). VSO.
Hannover&Smith. Papir. 155. se ogs. u. bet.

1.8;, jf. Opluk. (ænyd. op-lukke, -lykke; jf.
lukke op u. IV. lukke 14)

1) (jf. op 6.1; nu især poet. ell. højtid., sml.
dog Feilb.) aabne; lukke op. I.l) m. h. t.

afspærringsmiddel. han oplukte (1931 : aab-
nede; ikke Salsdørene. i)om.5.-25. *(kistens)

guldslagne Laas han i Hast monn' oplukke.
Pram. Stærk. 106. Vinduet, der ikke var
paahaspet og ikke helt tillukket, er op-

lukket uden Brug af Instrument. PoWftÆJ.

^Vil924.3. II
i billedl. udtr. *Hver Laas op-

lukkes med sin egen Dirk. | Den rette

Nøgle (o: til mit sind) var endnu ei fun-
den. Oehl.VII.11. *Han har os Himmerigs
Dør oplukt. Ing.RSE.VIl232. Vi have Alle

i vort Sind en Hovednøgle, der oplukker
Døren til andre Menneskers Sind. Gold-

schm.Hjl.II.200. \\ uden obj. eengang om
10 Dagen maae der oplukkes og Værelset

renses, imedens Convalescenten kryber
under Dynen. Tode.ST.II.49. »Dør-Vogte-
ren, den Hellig-Aand . . |

Oplukker flux

med villig Haand |
For fattige og rige.

Grundtv.SS.V.522. (sj., vist kun i passiv)

m. hensobj.: Hr.M. . . med Selskab blev op-
lukket af en hærdebred, haandfast Hus-
knægt. ORung.SS.148. 1 .2) m. h. t. ting, der

kan aabne sig (aabnes), ell. m.h.t. afspærret

^ sted, omraade. Her findes og en gammel .

.

Alter-Tavle . . Naar den oplukkes, sees
indvendig paa Døren Christi Fødsels Hi-
storie. Thurah.B.136. *De higer, og søger

|

I gamle Bøger,
|
I oplukte Høie. Oehl.L.I.

21. oplukke . . Bogen. FSO. oplukke et

Brev. sms^. en Nøgle, hvormed Skrive-
bordsskabet er op\ukket.PolitiE.''Viol923.4.

oplukke pungen, ogs. i videre anv.: be-

tale; rykke ud med penge. VSO. || i billedl.

30 udtr. *Den Have, Guds Engle flyver i,
|

Vil Jesus for os oplukke. Ing.RSE. VII.
232. *Du (o: befrielsens aand) skal oplukke
hiint Land, | Hvor hans Elskede hoe.Hauch.
Lyr.^156. \\ m. h. t. dele af legemet. *End er

den Haand (o: guds) oplukt, som veder-
qvægeT.PalM.IV.194. oplukke munden
olgn. *Læberne til Tale hun oplukked. Pal
M.(1909).II.175. aldrig havde vi hørt ham
oplukke sin Mund, ham, om hvem vi vid-

40 ste, at han var Landets første Taler. Nans.
KV.152. oplukke øjnene olgn., lukke

øjnene op; især: se sig om; se sig for. vAph.
(1759). VSO. Man skulde . . ikke oplukke
Øiet i Rom over de gamle Ruiner, før:

Fuldmaanen beskinner dem. Kofoed-Ban-
sen.KA.II.374. oplukke øret, (nu næppe
br.) høre efter. vAph.(1759).

j| (jf. IV. lukke
14.2 slutn.; især som vbs ; fagl.) i videre anv.:

gøre aaben, porøs olgn.; spec: befri cellulose

50 for de imprægnerende stoffer. HannoverA j

Smith.Papir.155. 1.3) refl. ell. intr. Blom-
sterne oplukke sig mod Solen. VSO. |l som
vbs. Skal en Bog benyttes som Haandbog

\

og god Oplukning og Soliditet skal staa i
j

første Række, maa den gøres med fasti

Byg.VortHj.IV2.143.
2) (jf.op 7.2 og IV. lukke 2; nu kun ar-,

kais.) tillukke, tilstoppe fuldstændig, me-
nige grander skal inden hver aars Vold-

60 borgdag opsette en forsvarlig byeleed .

.

og oplucke Diget vesten ledet. Cit.1742.

(JySaml.II.264). man kappes (om) at af-;

grave den . . umistelige Grønsvær . . til

at oplukke Diger og Lukker med. OecMag.
V.241. Markveje blev jævnede . . Gærder
oplukkede. ZakNiels.K.88.
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CP op-lnkkelig:, «^J- [cob'logali] til

oplukke: som kan lukkes ell. lukke sig op.

Skolestuen er 7 Al. lang . . Lergulv 1 Ingen
Ventil I .. 2Va Fag Vinduer, eet oplukke-
ligt. Cit.l857.(AarbHards.l922.123). Foto-
grafiapparat . . oplukkelig Bagside. PoZt^i

E.KosterhU^ltl922.2.8p.2. -lukker, en.

1) (l.br) om person; i ssgr. som Loge-
(dør s) oplukker (OEung.Nov.L66. 142).

2) (fagl.) indretning, hvormed noget kan aab-
nes; spec.omøltang, „madonna". Damehaand-
taske . . med hvid Benknap som Opluk-
ker. PoZt7iÆ;.^osfer6Z."/3iP^^.4?.8p.^. jf.: (I)
byder jeres Hjerter med Tilbehør af en
Oplukker rundt paa en Bakke. Hvem vil?
DagNyh.V2l934.7.sp.5. || hertil bl a. Opluk-
ker-bøile (til aabning af laasen paa et ge-
vær: PolitiE.KosterbU^U1922.3.sp.l), -divan
(divan med et oplukkeligt rum. NatTid.^^/a
1923.M.Till.iii.sp.5). -lunke, v. [11] [-|loii'-

go] (dagl.; især i perf. part.) varme lidtop;
lune. da Bordet i Spisestuen stod dækket
og der kun var „oplunket" derinde, som
Fru M. udtrykte det, foretrak man Dag-
ligstuens lune Y2iVmQ.Nathans.MP.52.

\\

(dial.) opvarme; opstuve, oplunkede kar-
tofler. Es;).^^^. -lure, V. [12] [-jlu-'ra] (jf.
lure op u. n. lure 5.8 samt ty. auflauern;
^j') ^^99^ Pci'C'' ^^>' efter; passe op. D&H.

\\

ogs.: opsnuse; opdage. *Et Hul hånd (o: ræ-
ven) havde giort paa HusetsVeg og Mure,

|

Det samme monne og Hr. Sodes Søn op-
lure,

I
Som var behendig til at sætte i det

Gab
I
En Snare for den Tyv. ReynikeFosz.

(1747).95. Naboens Feil, hvad der fore-
tages inden fire Yddgge, oplurer man. Hrz.
XVIII.73. -lut, en. se Oplod, -luve,
V- [^'i] [-|l^'(v)8] vbs. -nlng. (^^ nu l.br.)

anluve; luve op. som vbs. : Fisker.SøO. Larsen.
oplyse, V. ['(ob|ly's8] oplyse. Høysg.A

G.126.153. (nu næppe br. opliuse. Holb.
Eandst.V.3. KomGrønneg.11.212. Slange.
ChrIV.1218. se ogs. u. højtoplystj. præt. -te

ell. (nu næppe br.) -ede (Slange.ChrIV.1218);
part. -t ell. (nu kun arkais.) -et (JPJac.
(1924).1.85. især som adj. (se bet. 2.3); Holb.
DH.IL115. sa.MTkr.Ul). vbs. -mng (s. d.)

ell. (sj.) -else (Kalk.IIL344(ænyd.). jf Kbh
Skild.l820.305.sp.l). (glda. op-, uplywse
(Mariagerleg.157.283), upliuse, -lyse (Suso.
1.164) i bet. 1-2; jf lyse op u. lyse 2.i, 2.3, 6.1)

O (jf op 11j bringe lys i; kaste lys over.

1.1) (især i perf. part.) kaste lys over (noget
mørkt); sprede lys i (et mørkt rum); navn-
lig : ved hjælp af kunstigt lys (lampe, lygte)

sprede mørke, gøre (et rum) lyst ell.

lysere; belyse. Guds Engel . . oplyste
Natten. 2Mos.l4.20. hver af disse Kloder
dreier sig om sin Axe, saa at den ene
Side oplyses, medens den anden er mørk.
Ørst.Y11.148. *En rygende Fyrrespaan
Hulen oplyser. Oehl.L.L43. det svage Maa-
nelys oplyste Bredden. Ing.KE.IL148. Ly-
nene oplyse Biergenes hvide Ryg. Thiele.

Breve.86. Oplyste Boutiker. HCAnd.L219.
Rode.SF. 65.

||
(sj.) m. hensobj. *hendes

Fakkel Veien ham oplyser. Im^.P.55. I.2)

(sj.) m. h. t. lysgiver: faa til at lyse. Det
var at ønske: at de publike Lygter paa
Vesterbro (maatte) vorde oplyste. PoZi^te-

vennen.l798199.381. Herrecykle . . Dynamo,
der oplyser BB.g\2mteine.PolitiE.Kosterbl.
^yiil924.2.sp.l.

2) overf. 2.1) m. h. t. sag, forhold: kaste
lys over noget hidtil dunkelt ell. uklart; bringe

\^ klarhed i; forklare; tydeliggøre; m.h.t.
hemmelighed: opklare; nu ofte

:
give under-

retning om noget hidtil ukendt; meddele.
der kommer gamle Marthe, som skal op-
lyse den heele Sag.Holb.UHH.IV.7. den
3die Hoved -regel, som med ét eneste
exémpel kan 6ip]fses.Høysg.AQ.126. Nogle
havde Glas med sælsomme Vædsker foran
sig, G. oplyste, at det var Absinth. JVJens.
D.51. paa egen Haand maa han (0: den

20 unge jurist) oplyse og tilrettelægge Sagen.
Ugeskr.fRetsv.l906.B.102. Grunden hertil
er endnu ikke blevet oplyst. DÆfl". || i præs.
part. brugt som adj.: Lejlighedsviser, der
rimeligvis en Gang kan blive oplysende
Dokumenter til en Periodes historiske
lnteriøreT.Schand.O.II.39. For Naturviden-
skabens Stilling ved Universitetet . . er
det oplysende, at (H. C. Ørsted) for at følge
sit Kald maatte tage farmaceutisk Eksamen

30 udenfor Universitetet. VilhAnd.Litt.ILlOOl.

II
gøre rede for; give fuld kendskab om; be-

lyse; m. h. t. noget omtvistet: bekræfte rigtig-

heden af (ofte m. nærmere bestemmelse, der
angiver det middel, hvorved noget opklares).

vi komme til Byen idag Klokken 2. Det
er noget, som jeg med Eed vil bekræfte,
og om det ikke kand hielpe, oplyse ved
flere vidner. IIolb.HP.III.9. han oplyser
de fleste Ord af det Engelske, Danske,

40 Hollandske og Svenske. FrSneed.1.81. Min
Uskyldighed skal nok blive oplyst, og jeg
gaaer glad i Arrest. PAHeib.Sk.1.234. m.
tings-subj.: Der er . . opbevaret adskillige
Smaahistorier, som skal oplyse (Brandes.
DD.116: illustrere^ hans (o: Bødtchers)
gode og lystige YLnmør. Brandes.L542.

\\

(nu 1. br.) m. hensobj. (et) Exempel, som
kan oplyse os den vigtige Sandhed, at

(osv.). 0rst.II.33. der skal, efter hvad der
50 oplyses mig, ogsaa være afsluttet Forret-

ninger paa Stævnet. DagNyh.^/al921.3.sp.3.

\\
(sj.) i forb. oplyse sig selv, opklare sig

afsig selv. Slange.ChrIV.1218. 2.2) (uden for
forb. oplyse en om noget (se ndf. sp.903^^)
især højtid, og noget gldgs.; jf. oplyst u. bet.

2.3 samt folkeoplysendej m. h. t. person:
vække til aandeligt liv; hjælpe til bedre er-

kendelse; fremme evne til selvtænkning hos;
gøre modtagelig for belæring; belære; vej'

dalede; spec. (relig.): vække til trosliv; gøre
religiøst modtagelig. Et Lys til at oplyse
Hedningerne.LMc.^..?^. Kong Harald Klack
(tog) sin Tilflugt til Kæyser Ludovicum,
som overtalte hannem til at lade sig op-
lyse i den Christelige Troe. Borrebye.TF.
698. Bibelen er skreven af Propheter og

57*
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Apostle og andre hellige Mænd, som Gud
dertil havde oplyst og dygtiggjort. Katek.

§3. Videnskaber og Konster havde den-
gang endnu ei oplyst Verden.MO. |j m.h.t.

aandsevner. *Herrens Naade-Straaler . .
|

Som Dit Hjerte skal oplyse. Kingo.387. Nu
oprinder igien Fornuften, og oplyser Sie-

len. Birch.1.4. nu haver visseligen (gud)

oplyset Eders Forstand. JPJac.(192å).L85.

II
(nu 8j.) m. flg. sit-sætn. til. inf., der an- lo

giver følgen af oplysningen. *Oplys enhver
i Siel og Sind, |

At finde Veyen til dig
ind. Brors.ll. oplys min Forstand, at jeg
maa see min \ ildfarelse. Kierk.VI.319.

\\

nu navnlig i forb. oplyse en om noget,
vejlede, belære om; nu især: meddele; under-
rette om. *Vilt du oplyses om de Tomi-
taners Sæder. Falst.Ovid.125. Oplyse En
om sine Pligter. F50. Man oplyser os nu
om, at Ilæggeren er den Mand, der læg-
ger Kornet i Tærskeværket. PoZ.^o/ioJfPiO.

4.sp.4. t m. spørgebisæin. direkte tilknytte

(uden om^; (mig) er denne naade given
. . at oplyse alle, hvilken den hemmelig-
heds samfund er (1819: oplyse Alle om
Deelagtigheden i den Hemmelighed^.
Ephes.3.9(Chr.VI). 2.3) (til bet. 2.2; ofte lidt

nedsæt., m. henblik paa ordets anvendelse som
politisk slagord i slutn. af 18. og i 19. aarh.)
part. oplyst brugt som adj.: som har faaet
god belæring ell. vejledning; som er i be-
siddelse af viden og kundskaber og
(deraf betinget) evne til selvstændig,
fordomsfri tænkning og opfattelse; tid-

ligere ogs.: vakt i religiøs henseende, de,
som eengang ere oplyste, og som have
smagt den himmelske Gave.Se6r.6.4. *Naar
hånd en skiorte saae hans heele Blood
blev kaalt . . | For saadant burde man en
oplyst Mand belee. Holb.Paars.??. Kongen
bød Stavnsbaandet skal ophøre . . at den
frie Bonde kan vorde kiek og oplyst
flittig og god. Thaar.(Indskrift paaFriheds-
8tøtteniKbh.l792). Oplyst i sin Christen-
dom.750. En oplyst Monark, der værner
Aandsfriheden og beskytter de svage mod
de stærke, er (Voltaires) lde2l.Munch.Yer-
denshistorie.il.(1908).206. De, der hersker
i det 20. Aarhuudrede . . har alt for stor
Respekt for det oplyste Vælgerfolk
til at prøve paa at lave Jux med det .

.

Demokratiet kræver Fornuft. Euxley.De
golde.(over8.[1933]).31.

|| oplyste mænd,
(hist.) benævnelse for den af 35 mænd fra
kongeriget (og 29 fra hertugdømmerne) be-

staaende forsamling, som regeringen i 1832
lod sammentræde for at drøfte stænderan-
ordningens enkeltheder. Forordn.'^^lhl831.§8.
Ottosen.VH.IIL301. HVClaus.H.113.

\\ (jf.
højtoplystj i forb. m. adv. een saa værdig
og høy opliust Mand. Holb.Kandst. V.3. Du
er jo saa vel oplyst, at du burdte tage dig
vare for den Ma.nd.sa.IIex.V.1. man fin-

der . . mange Frietænkere blant vore
Fædre, thi ved Kundskab om den Christne
Lære, bleve de stærke nok til at foragte

den Hedniske, men endda for lidet op-
lyste til at antage den Christelige. Sw/im.
Hi8t.I.244. En Fe 1 Vil en saa oplyst Mand
som Du tro paa Feer? Gold8chm.II.27 7.

Wolfs Anskuelser fandt mange Tilhængere
. . i de mere oplyste Folkelag. Munch. Ver-

denshistorie. II. (1908).262.
Il

(nu 8j.) om
aandsevner. Intet er i Villien, uden det
først er forestillet af Forstanden, det kom-
mer altsaa an paa en oplyst, en over-
beviist Forstand. i2w^e.i^2'.i 06. Hun har
ellers et naturligt oplyst Hoved og an-

'.fP' "genemme MsLneTer.JPJac.(1924).I.180.
\\

om tidsrum, generation, aandsretning : præ-
get af oplysning. Ilolb.Kh.549. vor saa-

kaldte oplyste Tids-Alder. Ew.(191é).V.
167. En oplyst Philosophie fordømmer
al Tvang, al Vold i, og for Meninger.
Suhm.V.ll. *I gamle Dage gik det an

20 (0: at have fantasi), \
Den Tid i Mørke

famled man; | Men nu i oplyste Tider
|

Sligt Barbarie man ikke lider. Oehl.SH.42,
Ing.EF.III.4. nu spec. i udtr. som den
oplyste absolutisme ell.(navnlig) ene-
vælde, (hist.) om oplysningstidens styre-

form i forsk, monarkier, hvor man lagde
vægt paa at forbedre folkets aandelige og
materielle kaar, uden dog at give det selv

lejlighed til medvirkning. Ottosen.VH.III.69,
3Xi Munch.Verdenshistorie.II.(1908).206.

\\
(nu

sj.) gradbøjet, den oplysteste, den meest
dyrkede Forst&nd. Ew.(1914).IV.144. Jeg
har her paa eengang sigtet baade til de
oplystere og de mindre oplyste Stænder.
Ørst.Nat.lII.CLXii. De Mennesker, der
have nydt en saakaldet oplystere Opdra-
gelse, og ikke læst deres Bibel og Psal-
mer, have tabt meget. FOBrøndst.RD.44.
Directionen . . er den grundigste og op-

40 lysteste Kunstkjender. jffei6.Pros.FI.i8^.

3) (jf. op 3.8 og lyse B^ give offentlig med-
delelse om noget. 3.1) (jf. lyse op u. lyse
sp.247^^; jur., foræld.) bekendtgøre of-
fentlig paa tinge, i aviserne osv.; især
m. h. t. fundne sager: fremlyse. Hitter
mand noget, da skal hånd det til første

Kirkestævne og paa Tinge oplyse, og
sige hvad hånd hittede. DL.5—9—1. op-
lyse Noget i Aviserne. 7/80. Goos.II.438,

50 talem.: hittet er halv stjaalet, uden det er
lovlig oplyst, se II. hitte 2; jf. ogs. u.

Hittegods.
|| f udbyde til salg paa tinge;

opbyde (3.i). Moth.L254. 3.2) (dial) ly se til

ægteskab for; i forb. blive oplyst, blive

lyst for. SvGrundtv.GlM.NySml.l07(Fal-
ster). FrGrundtv.LK.230.
op-lyselig, adj. [(nb'ly'søli] (nu næpj^e

br.) 1) m. passiv bet: som kan oplyses; jf.
(til oplyse l.ij; I hvorvel dette subtile

60 Æther- Mørke er u-oplyseligt, saa er

det dog ikke saadant Mørke, der noget
Lyses-Skin betager eller fordunkler.Heitm.
Physik.15. 2) m. aktiv bet.: som ojylyser, brin-

ger oplysning; oplysende; til oplyse 2: Den
2den Part (af et moralsk-filosofisk værk) er

i sig selv ikke mindre lærd og curieux„
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end nyttig og oplyselig i alle Stænders
Actioner. LTid.1740.38. -lyser, en. [-|Iy-'-

sar] (1. br.) til oplyse 2.i og (især) 2.2: per-

son, som meddeler oplysning, virker i (folke)-

oplysningens tjeneste. vAph.(1759). Luther
og Zwinglius . . disse Menneskehedens
sande Oplysere. Birckner.Tr.l03. (min mo-
der) var den første, der begyndte at frem-
kalde en folkelig oplysning hos mig, at

af Veyen at sætte noget som etExempel
frem til des mere Oplysning om samme
Fost. Høysg.S.aS^. Man skal ikke frygte
for Sandhedens 0]^\ysmng.PMøll.II.867.
For mig selv er det ogsaa godt, at jeg
har faaet denne Oplysning af Gaaden.
Winth.IX.66. Actstykker til Oplysning
af Hertugdømmernes Lehnsforhold.^lnfi-
8lesvigholsten8keFragmenter.6.Hefte.(1848).9.

gøre mig til folkelig oplyser. Kold.(For lo Aktstykker til Oplysning om Stavnsbaan
folkeoplysning.187O.IV. 71). NAJensen. Yen
tetider.(1926).216. -lyseri, et. (sj.) som
nedsæt, vbs. til oplyse 2.2, om (overdrevne)
bestræbelser for at oplyse, bringe oplysning.
al den forlorne Viden om Samfundslære
og . . Psykologi, som vort moderne dan-
ske Oplyseri søger at fernisere vor Tids
Ungdom med. Nordsjælland.^^U1906.1.sp.5.
oplyseriet i alle kroge giver mennesket

dets Historie, udg. ved J. A. Fridericia.
(bogtitel. 1888). 2.2) mere konkr.: medde-
lelse ell. underretning om noget ukendt
ell. usikkert (ofte i forb. m. om og i udtr.

som faa, give oplysning(er) om^.
*Hvad Land de komme til jeg veed ey
self, jeg venter

| Paa meer Oplysning
og paa fleere Documenter. Holb.Paars.261.
Om alt saadant (o: vedrørende lovene), og

en usikkerhed om, hvad de egentlig véd 20 des Oprindelse og Beskaffenhed vilde
og ikke véd. EdvLehm.BY.lU. f -lysne,
V. [11] {ænyd. oplysne, skinne frem; jf.
lysne op u. lysne 1.6 og 6.2) belyse; oplyse (1).

Et skummelt og dunkelt Skin, af en liden
Lampe, oplysnede denne Sørge -Scene.
Skuesp. V.239.
Oplysning:, en. ['(nb|ly'sneix] (Høysg.

AG. 61) ell. (i bet. 3; højtid, ell. relig., nu
sj.) [(ob'ly-'sneii] (nu næppe br. Opliusning.

Kongen have Oplysning. Slange.ChrIV.116.
jeg har faaet nogle authentiske Papirer
og Oplysninger. FrSneed.1.482. (jeg) gik
først ned hos Kjelderkonen for at ind-
hente Oplysninger. Goldschm.Hjl.II.il1. et

Værk (0: encyMopædien), der var sjælden
rigt paa paalidelige Oplysninger, i/wnc^.
Verdenshistorie.II.(1908).208. \\ T spec: un-
derretning ell. meddelelse om en persons (han-

Hummer.JS.1.47. Gram.(KSelskSkr.11.158). 30 delsforbindelses) økonomiske forhold. Hage:
Slange.ChrIV.1064). flt. (især i bet. 2.2^ -er.

^ænyd. opliusning, -lysning; vbs. til oplyse;
i bet. 3 paavirket i bet. af ty. aufklårung,

jf. Opklaring 2)
1) (nu sj.) til oplyse 1: belysning (1);

ogs. (mere konkr.) om lysmængden ell. belys-

ningsmidlerne. Oplysningen er meget skiøn,
da den skeer ved 400 Lys.JAdeler.Bemærk-
ninger ved enReise.(1803).62. De Grotter

535. ofte i udtr. som tage oplysning(er)
paa en, skaffe sig besked om vedk.'s soliditet.

„I. P. Armstrong and Son" (har) opsagt
Deres Kredit . . Man har taget Oplysning
paa Dem og er kommen til det Resultat,
at . . man har maattet trække sig tilbage
fra Dem. Pol.^/il925.5.sp.2. TidensKvinder.
^hl926.12.sp.l.

||
uegl., om slutninger, man

drager ud fra visse foreteelser. *Denne søde
maa være mørkere, og den Oplysning ved 40 Gysning (o: hos den elskede) . .

\
Den gav

Bassinet stærkere.BBang.Laura.(181 7).106
Gaderne ere ikke brolagte . . endnu min-
dre er her nogen Vandledning, Fortoug
eller anden slig Luxus, om Oplysning vil

jeg aldeles ikke tale. StBille.Gal.III.14.

jf. Gasoplysning samt: Een væsentlig Ting
mangler . . og det er Gadeoplysning.
PAHeib.E.135.

|| om illumination. *Ball og
Oplysninger hver Aften blev anstillet

mig en Oplysning, | Som ildnede mit
Bloå.Winth.V.124. Vildgæssene (kan) give
Oplysning om den kommende Vinter: kom-
mer Gaasetrækket om Efteraaret tidligt,

faar vi en streng Yinter. NaturensV.1920.
460.

3) <iZ oplyse 2.2: belæring; vejledning;
især: det at være oplyst; oplysthed;
viden og kundskaber og (deraf betinget)

Prahl.ST.II.158.
|| (jf. bet. 2.2) i forb. m. for. 50 evne til selvstændig, fordomsfri tænk

de anseelige Lygter, som nu ere opsatte
. . i Kiøbenhavn til Oplysning for alle
dem, som . . kunde være foraarsagede til

at gaa paa Gaderne om 'Natten. Borrebye.
TF.159.

2) til oplyse 2.i: forklaring; opklaring.
2.1) (nu næsten kun m. overgang til bet. 2.2j

belysning (af en sag, et forhold); tydelig-
gørelse; udredning, (ofte i forb. m. gen.

ning og opfattelse; i 18. aarh.'s senere del

(„oplysningstiden") spec. om den opfattelse,

det syn paa tilværelsen, der stammede fra en-
gelsk filosofi og naturvidenskab, og som gjor-
de menneskefomuften til ledende princip (jf.
VilhAnd.Litt.IL698.1000); i senere tid ofte
ensbetydende m. Folkeoplysning. *Du (0: den
hellige aand) gjorde denne Fest saa skjøn,

I

At hele Verden fik derved | Oplysning til

ell. m. flg. præp. af), deslige Omstændig- 60 al Salighed I Kingo.201. i din Faders Dage
heder, som til Sagens Kundskab og Op-
lysning nåkrddvis.DL.6—13—29. Holb.Ul.
Prol. Førend jeg nu gaaer videre, er det
fornødent at jeg fortæller eet og andet
til Historiens nogen mere Opliusning.
Gram.(KSelskSkr.LII.16). det (synes) ikke

blev Oplysning (1931: Videnj og Klog-
skab og Viisdom lig Guds Viisdom fun-
den i ham. Dan.5.11. Om Almuens Op-
lysning. Ew.(1914).V.164. udbrede gavnlig
praktisk Oplysning blandt Ungdommen.
Birckner.Tr.l04. disse, i en raae Tids-
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alder dikterede og med vor Oplysning
contrasterende, Love. smst.35. *Hvad Soel-

skin er for det sorte Muld
|
Er sand Op-

lysning for Muldets Frænde. Grundtv.Udv.
X.78. Oplysningens Tidsalder. (17B0-1800).

NMPet.Litt.Vl.l. Det var en intelligent

Kvinde med en Oplysning, som mange
fine Damer kunde have misundt hende.
Schand.0.11.261. Hvad der behøvedes var
blot at skærpe Tanken, at styrke Viljen,

og hertil tjente, til det ene Oplysningen,
til det andet Opdragelsen. Ti/sfe. iP55.IJ.

522. organet for den højeste oplysning,

jf. u. Organ. || (foræld.) i udtr, oplys-
ningens sol. Birckner.Tr.106. hos (bon-
den) har Oplysningens Soel endnu ikke
. . penetreret Sielens chaotiske Taage.
Junge.96. jf.: *Da høit Oplysningssol
sig reiste

, |
saa tit paakaldt . .

|
Og da

dens stærke Ild afbrændte
|
hver Blomst

saa net,
| at der, hvor man sit Øie vendte,

1

stod et Skelet. Oehl.Digte.(1803).276. *0p-
rind da over Marielyst (o: en højskole),

\

Oplysnings- Sol med din Morgenrøde!
Grundtv.Udv.X.76.

||
(nu sj.) m. overgang

til bet. 2.2, i forb. m. om. *først og sidst

med Folkerøst
|
Oplysningen om Livet.

Grundtv.PS.VI.232. || oplysningen sti-
ger, menneskene bliver mer og mer oplyste;

især iron.: folk bliver klogere, men ikke bedre;

ogs.: kunsten stiger (jf. Kunst 1.2^. Larsen,
som navn paa en ordsprogsleg: oplysningen
stiger paa sædernes bekostning (en person
med et tændt lys olgn. staar op paa en stol).

|i t komme (være. Slange.ChrIV.1064)
1 oplysning (om), blive belært, under-
rettet; faa besked. Gram.Breve.65. at vi ret
maatte komme i Oplysning om, hvad vi
vandt eller hvad vi tabte ved vor Handel
med Fremmede. OeconT.VII.33.

4) (nu næppe br.) til oplyse 3: offentlig be-
kendtgørelse; især: fremlysning. Moth.
L25é. Oplysning i Aviserne, fra Prædike-
stolen. FiSO.

II offentligt udbud, tilbud om
salg. Moth.W65.
Oplysnines-, i ssgr. især til Oplys-

ning 2.2 og 3
II af de mange ssgr. med Op-

lysning 3 (navnlig sigtende til forhold og
tanker i 18. aarh.) kan, foruden de ndf.
medtagne, anføres: Oplysnings-anstalt
(Grundtv.Dansk.1.628), -arbejde, -filo-
sof(i), -litteratur, -lære (Hauch.MfB.
98), -mand (smst), -ven. -bureau, et.

[2.2] (jf. -kontorø institution (af offentlig ell.

privat karakter), der paatager sig at frem-
skaffe oplysninger (om handelsforhold). Krak.
1924.11.997. Hage.^535. -doble, v., -dob-
ling, en. [2.2] ^ (melde) dobling (i bridge)
i den hensigt at give makkeren visse oplys-
ninger ovn sine kort, ikke fordi man mener,
at modspillerne vil faa undertræk. DagNyh.
^/i2l933.Sønd.l2.sp.2. -kontor, et. [2.2]

(jf. -bureau samt Efterretningskontor^.
Larsen. Hage.*599. -pli^t, en. [2.2] (især
jur.) forpligtelse til at give nødvendige op-
lysninger (fx. ved indgaaelse af forsikringer).

Forsikr0.21. LovL.X.1013. -tid, en. [3]

især (hist.) om den senere del af 18. aarh.,

der var præget af de engelske naturforskeres
og de franske filosoffers (Diderots, Voltaires,

Rousseaus) tanker, og hvis løsen var aandelig

frihed og tro paa fornuften (jf. Rationalis-

me;. Pont. LP.VIII. 123. Munch.Verdens-
historie.II.(1908).195.

oplyst, part. adj. se oplyse 2.3. Oplyst-
10 hed, en. (1. br.) oplysning (3). en fremme-

lig By med Velstand og Oplysthed. JF
Jens.HB.49.
Op-læg:, et. (ænyd. d. s. i bet. „forsæt,

paafund"; jf. Oplag) vbs. til oplægge (ell.

lægge op). 1) (WM sj. i alm. spr., jf.: „ob-
solet". VSO.) til oplægge 2; især: lager, op-

lag af varer; ogs.: forraad; overskud. Fre-
derikshald (fik) uindskrænket Ret til tre

Aars Oplæg af alskens Varer. EHolm.DH,
20 1660-1720.1.248. D&H. have sæd i oplæg

(o: være velforsynet dermed). OrdbS.(sjæll.).

II (Jf- oplægge 2.2^ det at henlægge penge;
ogs.: overskud; især (emb.) om opsparing

af legat-, stipendiemidler ; ogs.: oplagspenge.

Moth.L99. en Sum Penge, der ved Oplæg
efterhaanden skulde voxe, saaledes at der
deraf med Tiden kunde oprettes visse
Legater. EHolm. (BiogrLex.XIV.343). Of-
fentlig Understøttelse tildeltes i Dec. til

30 0^\ddg^.^.Skoleprogr. Viborg.1929.32. have
penge i o'^\2eg.OrdbS.(sjæll.). 2) til oplægge
3 ell. lægge op (40.3); vist kun (billard.):

det at lægge en bal op (se II. Balj. Billard.

(1933).57.61. 3) (bogtr.) f til oplægge 4:

d. s. s. Oplag 4. Gram.Nucleus.282. Dette
er det Audet Oplæg af Tre lærde Mænds
samlede Skiitter. LTid.1741.189.
oplæg^ge, V. ['(ob|læga] præt. -lagde;

part. -lagt. vbs. -else (især i bet. 2.1 : Torp.
40 434. SaVXVIU.528. i bet. 4:'. LTid.1740.37,

jf.: (skrifternes) Genoplæggelse. i2a/i&.

Tilsk.l797.446)ell.-nmg(s.d.),jf.0p-\agyA^g'
(ænyd. d.s.,jf.glda. opligge, (part.) op lawt;
sml. lægge op (u. II. lægge 40^ og oplagt)

1) (til op 1.1-2; fagl.) anbringe noget paa
et højereliggende sted, oven paa noget andet
(i lag); lægge op. l.l) i al alm. (komman-
danten har) begynt at befeste (bjerget)^ og
mod Søen et firkandt Huus og trekantet

50 Batterie ladet bygge og stykker oplegge.
Pfiug.DP.1072. (kornet) tørres, oplægges
paa et hottT\im.Schytte.IR.II.118. Svært
og langt Tømmer oplægges i færre Lag
og parallelt, med Lægtestumper til Ad-
skillelse. Suenson.B.IL90.

||
(nu sj.) m. h. t.

person, nogle af de rørigste Lemmer (har)
af Mangel paa Plads i Lemmestuerne . .

maattet oplægges paa Loftet.BiblLæg.XlX.
239.

II
samle; ordne. Han er klædt i en

60 elegant Frak . . Haaret flettet, oplagt med
enK&m i^akken.PAHeib.Sk.in.l85. hen-
des lyse Ansigt . . med de blonde Lokker
oplagte langs KmdeTne.Hele^iaNyblom.Livs-
minder.(1923).114. Kunstsilke til Broderi,
oplagt i Breve. Hvert Brev er 5 Dukker.
Varehus.1928.54. 1.2) (nu næppe br.) i forb.



909 oplægge Oplægning 910

eom oplægge mælk, lave oplagt mælk.

VSO. 1 .3) (jf. op 12; anbringe (som dække)

paa et underlag; paalægge. Med Bygnin-
gerne følge disses muur- og nagelfaste

Appertinentier . . samt endvidere alt Lad
eller oplagt Loft i \Jdlængderne. Hylling.

SJ.121. Skifertage ere . . de sikreste, naar
de oplægges i Oliekit og paasømmes med
galvaniserede Søm.LandmB.III.357. Suen-
son.B.II.79.

2) Uf' op 1.2 slutn.) henlægge, hengem-
me (til senere brug). 2.1) (jf. Oplag l.i; især^)

m. h. t. gods, varer. Forordn.^^/al?05.§17. De
til Tømmerhandel berettigede maae . . op-

lægge al Slags Tømmerlast til Forhandling
paa de indenfor Khavns Volde værende
Skibsværfter og Handelspladse.Pi.VioJfSii.

§1. Lov'^^/5l868.§17. Hage.^311. 2.2) m. h. t.

penge : henlægge; opspare. Pflug.DP.221

.

I skulde hellere tænke paa at oplægge
Noget til Eders Alderdom og til Udstyr
for Eders Døtre.Goldschm.I.SO. || spec. (skol.)

m. h. t del af stipendium : henlægge som op-

lagspenge, oplæg, de Penge . . som i Skolen
ere oplagte for en fattig Discipel. Stampe.
11.221. 65 Kr. at udbetale, 100 Kr. at op-
\ægge.Skoleprogr.Ribe.l933.34. 2.3) ^ m.h.t
skib : aftakle og anbringe i fast leje (for vin-

teren), dersom Skipperen . . nødis til at

løbe tilbage udj Havn igien at oplegge
sit Skih.DL.4—1—32. HBDhlp.II.42. De
daarlige Fragter er Skyld i, at der i Øje-
blikket er oplagt en stor Mængde Skibe.
PoU^1^1908.6.

II
i videre anv. (kun i pass.;

1. br.) om søfolk: opgive sit erhverv; lægge

op. Kapt. L., der, stukket af et Insekt,

havde en vissen Arm og nu var oplagt.

ASølling.Sømandsliv.(1925).91. 2.4) (jf. op
l.i) f overf.: opgive (3.i); lade fare. Den
første Mening er vel nu omstunder alle

Steder oplagt, som den og umueligen ikke
kand antages uden Guds Fornærmelse.
Ruge.FT.88.

3) (jf- op 3.2-3 samt Oplæg 2) frem-
komme med; forelægge; især ^ m.h.t.kort:

lægge op (40.3). Disse Kort kan oplægges
(o: de er oplagte, spillet er vundet). VSO.
Kabalen oplægges 3 Gange. Legeb.I.c.41.

Den, der faar Trumf syv paa Haanden
(i bezique) kan ombytte denne med den op-
lagte TTumt.VortHj.IVl.69.

\\ (jf lægge
bank op u. II. Bank 3.2^ m.h.t. indsats i spil.

VSO. Friherren (havde) tabt uhyre Sum-
mer ved Pharaobordet til en fremmed
Herre, som til sidst sprængte hans store

i Guld oplagte Bank. Ing.EF.XIII.152.
4) (til bet. 3; bogtr. ell. bogh.) m. h. t. skrift:

udgive; forlægge; nu kun: lade udkom-
me i nyt oplag (4). Holb.Bars.II.6. Aar
1720. blev det Nye Testamente i det Ma-
labariske Sprog anden gang oplagt og
trykt med Summarier og Paraleler. Borre-
bye.TF.688. Alle ville, med utaalmodig
Higen spørge efter min Bog, blot for Ti-
telens Skyld . . Jeg har besluttet at op-
lægge i det mindste 4000 Exemplarer for

det føTBte. Bagges.DV. X.215. den polske
Literaturs . . hyppigst oplagte og illustre-

rede Digt. Brandes. X. 213. Reinecke Vos
(blev) en i Danmark meget læst Bog, som
flere Gange oplagdes i Løbet af det 16de
og 17de Aarhundrede. CSPet.Litt.306. \\ ofte

i forb. som oplægge paa ny. Wadsk.l.
da det Ny Testamente . . var udsolgt, op-
lagdes det ikke paa ny. CSPet.Litt.224.

10 (sj.:) Hos B. lader jeg nogle gamle Over-
sættelser: Reinecke Foss (osv.) nyt op-
lægge. Oehl.Er.IV.273.

6) Cif' op 3.3 slutn. samt lægge (raad) op
u. II. lægge 40.6; nu sj. i alm. spr.) plan-
lægge; overlægge; om to ell. flere: raad-
slaa; ofte m. nedsæt, bet, m. h. t. lumsk (for-
ræderisk) plan. (de) foretoge og oplagde
alt hvad Kæyseren kunde være imod.Slan-
ge.ChrIV.879. (han) havde oplagt et For-

^ ræderie imod sin Velgiører. Wand.Mindesm.
1.119. Man skulde . . troe, at I intet vidste
om hvad der oplægges imod mig. CBernh.
IV.36. Det var altid oplagt imellem de
raske Skjælmer . . at de skulde æde ustyrte-
ligt paa Niels Baks Mergeldag. 4a/y.7i^.
163. Feilb.(u.o-plagt). ofte i forb. som op-
lægge plan, raad, se Plan, Raad.

6) (jf' op 11; nu næppe br.) lægge paa
ny; lægge om; om fornyelse af brolægning

:

30 Jeg har ej talt om Hovedvagtsstrædes
skraalagte Stenbro; men om dets slette

Brolægning, der trængte til at oplægges.
Politievennen.l798/99.501(jf. omlægge, smst.

499).

7) se opligge.
Op-lægger, en. til oplægge (ell. lægge

op); fx. om person, der lægger varer op:
Lassen.S0.617. om person, der lægger (et)

kort op: Legeb.I.c.35. især i flg. anv.: \) ^til
40 oplægge 2.3: skib, som er lagt op, er ude af

fart. PoU^ia925.11.sp.4. Ved Langelinie-
molen kom der til at ligge Skib ved Skib
. . Skibene var Oplæggere, hvert af dem
betød stor åøå Kapital. Buchh.Su.II.174. \\

(sj.) om reder, som lægger sine skibe op. Dag
Nyh.^*/itl925.4.sp.l. 2) (bogtr.) f Hl op-
lægge 4: forlægger (II); udgiver. Blifver
dette lille Verck vel imodtagen, skal jeg
beflitte mig paa det som er bedre. Jeg

50 flatterer mig med den Forhaabning, at

Opleggeren ingen Skade lider åerveå.Holb.
lntr.I.4v. LThura.Poet.)(4r. Oplægeren har
maattet besørge et nyt Oplæg. LTid.l741.
553. -lægning, en. vbs. til oplægge (ell.

lægge opj. 1) som vbs.; fx. (fagl.) til op-
lægge 1 (-2): vAph.(1759). Kornets Oplæg-
ning paa Loftet. MO. (murlægten) fordeler
Trykket paa Muren og beskytter den mod
Beskadigelse ved Bjælkernes Oplægning.

60 Gnudtzm.Husb.132. FagOSnedk.
|| ^ til op-

lægge 2.3; ogs. konkr., om oplagt skib, op-

lægger (1). Skibets . . Aftakling og Oplæg-
mng.SøkrigsA.(1752).§206. BerlTid.^U1934.
Sønd.l5.sp.3. \\ <^ til oplægge 3: kortoplæg-

ning. Legeb.I.c.36. Hun skyder hidsigt Kor-
tene i Bunke og vil rejse sig; men synker
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tilbage i Stolen og begynder en ny Oplæg-
ning. AndNx.FD.77.

||
(hogtr.) f Hl oplægge

4. saa vil mand først lade udkomme den
første Deel, og dertil begiere Prænumera-
tion, hvorefter Oplegningen saaledes skal

indrettes, at ingen fleere Exemplarier end
de som prænumereris skulle aftrykkes.
LTid.1727.229. 2) (1. br.) i (mere) konlcr.

anv., om sted paa klædedragt, hvor noget af
tøjet er lagt op (som læg, opslag). Ben-
kiæder..Ritraade i Oplægningen forneden.
PolitiE.KosterbUVil922.1.sp.l.

Op-lænsi^er, en. [l.i] [-|læii'ar] (ogs.

-langer. Moth.IAé. Funch.MarO. 1.107. II.
101. Feilb.). ftt -e. {ænyd. (flt) oplenger;
vist efter ty. auflanger, holl. oplang, -langer;
til -lange; sml. bornh. opplåjnga, del afspant
(Esp.248), SV. upplånga, no. opplenge samt

t oplængde, oplænger (Rostgaard.Lex.039b),
dial. oplængde, dværgstolpe, støttebjælke (Esp.
249. Bornh.Samlinger.XIV.(1922).129. jf.
SprKult.I.123), sjæll. oplængd, opstaaende
sidetømmer i en baad (OrdbS.)) ^ egl.: stykke

tømmer, som forlænger et andet opefter; især
om de dele af et spant, som ligger i forlæn-
gelse af bundstokken ell. sittersen. første,

anden Oplænger.iS'øLecc.('i808;. Hrz.XVIII.
230. KuskJens.8øm.70. \\om tilsvarende tøm-
mer i et træskibs agterspejl. Funch.MarO.
11.102. -længder-stad, et. ^ det stød i

et spant, hvor en oplænger begynder. Larsen.
-langer-: Funch.MarOJ.107. -lænke, v.

[1.2] [-jlæixV^] 'vbs. -ning (MO.). (jf. lænke
op (u. II. lænke 2.2^/ nu næppe br.) forkorte
(en lænke, et tøjr olgn.) ved at lave løkke paa
den, fjerne et led. Hundens Lænke er for
lang; den maa oplænkes. IfO. jf.: Hunden
blev oplænket. kSO. -lære, v. [9] [-ilæ-'ra]

part. -t ell. (nu kun dial.) -lærd (Holb.MTkr.
470. jf. Feilb. ftt. -lærde: Pftug.DP.1040.
Holb.Hh.I.516). vbs. -else (Langebek.VT.61.
Grundl.(1849).§90. Buchh.DE.18) ell. -ing

(MO. Goldschm.VIII.340. NBang.OU.37).
{ænyd. d. s.; jf. lære op u. III. lære 2.5; især
GJ, oftest i perf. part. ell. som vbs.) give under-
visning, belæring, vejledning (i begyndelses-
grundene af noget); især: uddanne i et fag,
et haandværk. (ofte m.præp. i, der angiver
det fag, den disciplin, man uddannes i, ell.

til;. Børnene (skal) i Guds sande Frygt
oplæris.DL.5—i8—i4. Engellænderne sen-
de hyppig deres Børn til Hamborg og
Brunsvig, for at oplæres i Handel og Y\-
denskaber. FriSfweed.J.49. fire Sønner, op-
lærte, som den viseste Fader kan oplære
sineBørn.fl(Mn^.7I.^8i. (frimesteren hav-
de) Ret til at antage en Dreng til Oplæ-
relse og Medhjælp. JVTarmm^.Danmarfes
Erhvervs- ogSamfundsliv. (1 930). 236. uegl.

:

Jonas Lie fik i sin Opvækst en grundig
Oplæring i sit Fædrelands mangeartede
ISiatur. HBrix.( GadsMag.1933.574).

\\ i forb.
være eW. blive oplært. Efter at en Di-
scipel udi nogle Aar . . er oplærd eller
rettere opprygled udi fornødne og ufor-
nødne . . Ting, bliver han omsider sat udi

Frihed. Holb.MTkr.470. Mænd, som bare
Skjold og Sværd og spændte Buer og vare
oplærte (Chr. VI: lærte; til Krig (1981 : var
øvet i Kamjp).lKrøn.5.18. Jøderne undrede
sig nu og sagde: „Hvorledes kan denne
have Lærdom, da han ikke er oplært (1819:
lærd;?" Joh.7.15(1907). \\

part. oplært som
attrib. adj. Abraham (væbnede) sine tre

hundrede og atten oplærte unge Karle
10(1931: de hjemmefødte Trælle). 1Mos. 14.

14. Wilhelmshøhe , hvor Vandet som en
oplært Hund maa gjøre Kunster, springe
og åsiiiåse.HCAnd.Breve.I.115. vel oplærte
og paa deres Omraade udmærkede Folk.
Nystrøm.(Tilsk.l933.I.193). jf.: Latinsko-
lens Tegnelærer, enhalvoplært Elev fra
Kunstakademiet. Schand.AÉ.257. -læse,
V. [-ilæ-'sa] Høysg.AG.187. -te ell. f -ede
(Eolb.Hex.IV.10. sa.DE.III.163). vbs. -ning

20 (vAph.(1759). Goldschm.I.171. Om Oplæs-
ning. FJernd.(bogtitel.l897). LovNr.53''V3
1909.§139). {ænyd. oplæse, uplesse, ogs. i

bet: opsamle; jf. læse op u. I. læse 2.i og
2.2) 1) [6.2] (tsær CP, navnlig som vbs. og
(tidligere) iperf.part., jf. Eøysg.S.311) læse

højt; læse op. 1.1) i egl. bet.; ofte om kunst-
nerisk læsning for en (større) kreds af til-

hørere. Falst.Ovid.66. med virkelig Følelse
oplæste (han) mit lille Digt. Gylb.(1849).

2M) 1X.152. Skuespiller A. L. oplæste af mine
Digte.Aakj.MinHædersdag.(1927). 7. 1.2) læse

offentligt; forkynde ved læsning; tidligere ogs.

m. h. t. noget udenadlært: fremsige. Øvrig-
hedens Ordre blev oplæset. Holb.Hex.IV.
10. alle (de faldnes) Navne oplæses for
Folket til Minde om deres Byd. Engelst.
Nat.241. hans Ansigt var saa ubevægeligt-
sikkert, som om han i Egenskab af Højeste-
rets Justitiarius skulde oplæse en Dom.
Schand.TF.II.130. Aab.l.3(1907; 1819: læ-
ser;. 2) [10.2] (jf. læse op u. læse sp.464^^)

t læse om igen; læse paa ny. vAph.(1759).
-læsier, en. [-[læ-sar] især til -læse l.i:

person, der (navnlig: paa kunstnerisk vis)

oplæser noget. Schand.0.11.84. En udmær-
ket Oplæser var Høedt tilvisse. Blamn.Sk.
202. jf.: et Foredrag, der . . gik i paro-
disk-ramsende Oplæsertone. Schand.AE.
217.

50 Opleb, et. [i(obilø-'6] (nu sj. uden for
dial. Oplob. jf. Feilb. Kværnd. i bet. 2.4:

Larsen.), ftt.d.s. {ænyd. opløb, -løff, -lob,

-loff, oldn. upphlaup i bet. I.2; i bet. paa-
virket af mnt. uplop, hty. auflauf; egl. vbs.

til opløbe ell. løbe op)
1) til opløbe 1,1, om hurtig bevægelse

opad ell. (især) hen til et sted. l.i) (sj.)

i al alm. Han blev dræbt i Opløbet = idet

han løb op ad. Levin. 1.2) (jf. II. Løb 1.4;

60 især jur. ell. emb.) sammenstimling , til-

løb af mennesker til et sted; ogs. (1. br.)

om de sammenstimlede personer ; især: sam-
menstimling paa gader og stræder, af
tilfældig natur ell. forud platilagt, der er for-

styrrende for offentlig ro og orden; gade-
optøjer (jf. Gadeopløb^; tidligere ogs. om
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pøbeloptøjer, tumulter, der var signal

til oprør, ell. om oprør, indledet paa saadan
vis. de vantroe Jøder . . giorde (1907:
rejstej et Opløb og oprørte Staden, ^i? G?.

17.5. Kongelig Mandat imod al Stæmp-
ling, Opløb og Oprør i Bergen, ifanda^.

(Kvartudg.)^°/sl707. hans Broder giorte

Opløb mod ham men maatte bukke. LTid.
1726.93. Folks Opløb, enten ved Ildebrand
eller andre Tilfælde, som drager Folk til-

sammen. Ar^ws./770.i\^r.4.^. Ved Opløb maa
den væbnede Magt, naar den ikke angri-

bes, kun indskride, efterat Mængden 3

Gange i Kongens og Lovens Navn for-

gjæves er opfordret til at adskilles. (rrwndZ.

(1849).§94. omkring den lille Kirke sam-
lede der sig af og til et Opløb, enten det
nu var en Barnedaab eller en Begravelse,
der hidlokkede Nysgerrigheden. Pow^.XP.
VIII.48. I en af Torvegades Sidegader
var der Opløb, Folkesværmen fyldte hele
Gaden. AndNx. PE. III. 6. LovNr. 126 ^V*

1930.§133. II
(dagl, spøg.) uegl. „det lader jo

ret til, (nyheden) har gjort Opsigt." —
„Opsigt? Siig heller Opløb eller Revolu-
tion." ÆTr^r.FIJ. 95. et blegt, koparret An-
sigt, ombølget af et forvildet Opløb af

sort Usia.T.Bergs.FF.329. (han) arbejder
sig frem gennem den lille Forstues Op-
løb af Fodtøj og Overtø]. Fleuron.KO.72.
(jarg.:) Jeg behøver saamænd ikke at

møde op hos Onkels i Eftermiddag, det
er bare Familieopløb (o: større familie-
sammenkomst). AaseHans.S.131. 1.3) (sport.)

løb, der er rettet mod et maal; i fodbold
om en spillers (især: en fløjspillers) angreb
paa et maal: Hvor mange virtuose og ele-

gante Opløb er ikke blevet standset af

Fløjten, fordi Modstandernes backs sik-

kert og metodisk løb frem. BønnelyckcSp.
23. Pol.^V5l928.12.sp.4. \\ om den afgørende
kamp inden maalet i et løb; ogs. om den
sidste strækning fra banens sidste sving
til maalet ell. om den sidste del af et løb.

Vædløb.48. Større Spænding var der over
2000 Meters Hurdleløbet, i hvilket Pre-
mierløjtnant N. N. efter et hidsigt Opløb
førte . . „Sister to Rainfall« til Sejr. Pol.

*hl905.1.sp.3. Kørerne hyldes af .. Til-

skuere, der er taget til Krusaa blot for
at overvære O^løhet. Pol.^kl929.1.sp.6.

\\

billedl. anv. af foreg, gruppe, i udtr. for kap-
pestrid, fremgang, udvikling; især i

forb. som tage en i opløbet, indhente;
besejre; ogs.: standse, har De ikke Tid til at

gjøre et lille Slag med nedover Pladsen
(o: hen mod Tivolis indgang)^ maaske vi saa
kunde tage ham i Opløbet (o: naar han
kommer).Salingré.PeterSørensen.(1875).6.Er-
faringen viser, at de, der har været mest
feterede som Væddeløbere, naar det se-

nere hen i deres Liv har gældt den al-

vorligere Kamp for Tilværelsen, ikke har
haft noget særligt Greb paa at tage de An-
dre i Opløbet. Cyclehb.50. stoppe (D&H.)
ell. (nu navnlig) standse i opløbet, holde

tilbage, hindre i noget; ofte spec: standse i

det første tilløb til noget, man (viste) ham
megen Opmærksomhed, og da en nidkær
teologisk Kollega begyndte at mistænke-
liggøre ham . . blev han standset i Op-
løbet ved et Vink fra højere Vedkom-
mende. CSPef.Li«.6J?^. (sj.:) Det liberale

Bourgeoisi, som bar Julikongedømmet
oppe, stod i Opløbet til industriel og

10 merkantil Udvikling, som aabnede de vi-

deste Perspektiver for at naa Rigdomme.
Starcke.VK.13.

2) til opløbe l.s (ell. løbe op 36.2J, egl.

som betegnelse for vækst, tiltagen, ud-
vikling. 2.1) (jy.) opvækst af unge træer

(i skov). Skade, at Træerne et Sted . . i

de foregaaende Aars stærke Storme, ere
omblæste, forinden nyt Opløb var tilveie-

bragt. CDalgas.BibeAmt.(1830).179. Feilb.

20 OrdbS.( Vejleegnen). 2.2) (dial.) om vand-
( løb)s stigen, opsvulmen; om bølge, der lø-

ber op paa stranden: Vandet stod helt

op i Klitterne, og Opløbene brød højt op
paa dem, saa det var ganske umuligt at

komme ned paa Havsiden med (rednings-

baaden).RibeAmt.l919.108. 2.3) (dial.) væd-
skeansamling, svulstagtig hævelse i

haseleddet hos heste; vandspat. Kvæmd.
2.4) {efter ty. auflauf, egl. om hævelse af dejg;

30 bag.ell.kog., nu sj.) om let bagværk af dejg,

der hæver sig stærkt. Opløb af Mandler.
Kogek.(1829).52. Larsen. Bageri. 2.5) (sj.)

om forøgelse af hastighed; i forb. som tage
opløb, (begynde at) løbe hurtigere; øge far-

ten under løbet. Tager Møllen saa Opløb
glider Remmen, saa at Sigten gaar sin

normale Gang. Møllen. ^U 1921. 3. sp. 2. jf.
(tage) Tilløb samt bet. 1.3 og 2.2: en væver,
skælvende Stribe, som med utrolig Hast

40 vokser i Bredde og Vandmasse. Det er

Gudenaa, som . . tager Opløb til sin lan-

ge, møjsommelige Vandring mod Randers
Fjord. HMatthiess.H.70.

3) ^ om et fartøjs løb (II.6.3) (dets form
under vandet) agter. Wolfh.MarO.164.

4) (sj.; jf. dog jy. opløb, indskæring af en

aa. Feilb.) løb (11.7.2), sejlløb, smalt far-
vand, der fører op ell. hen til et sted.

Musketteriet, som ligger posteret langs
50 med Opløbet (o: Dynekilen). Etlar.SB.418.

oplebe, V. ['(ob|lø'ba] præt. -løb; part.

-løbet ell.(især som adj.ifk., se bet. S) •løben,

vbs. -ning (s. d.), jf. Opløb. (ænyd. cl. s.; jf.

løbe op (u. II. løbe 35^ samt Opløber)
1) intr. t.l) (jf. op 1.1, 4.1 ; nu sj.) løbe

op(ad) ell. hen til (et sted). Saxkiøbing,
til hvilken en smaal Aa opløber. Pflug.Dr.
69. vAph.(1759). (^li, foræld.:) Opløbe;
eller løbe op . . siges om Roder, der mar-

60 chere op i Løb, naar de, formedelst Man-
gel paa Plads o. s. v., vare nødte til at

bryde af paa en af Fløiene. MilTeknO. \\

(jf. op 1.8^ om udstrækning, (han) saa ud
over disse . . Brandmure, Halvtage . . dumt
opløbende Skorstene. Schand.F.344. 1.2) 07-
op 6.8; nu næppe br.) om noget syet, strikket.
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vævet: skilles (ad); løses op; løbe op.

vAph.(1772).III, Kiolen opløb strax, da
jeg vilde tage den paa.FSO. ||i perf. part.
M.oth.L292. (man maa) eftersee sine Klæ-
der og Skoe i alle Syeninger . . og Søm-
me, at de ikke nogensteds skulde være
opløbne. Eahb.Til8k.1796.109. 1.3) (jf.oi^ Q)
vokse (op); udvikle sig; tiltage.

\\
(nu

dial.) om planter: skyde op; vokse i vejret.

Sæden (var) snart Finger lang . . opløben.
OecMag.1.53. Stagerne . . hvorved Humb-
len oipløber. OeconJourn.1757.203. *Her er

et Spyd, det kaldes Misteltein, det er . .
|

En bladløs Vaand, en vandig, rask oplø-

ben Piil. OeU.III.202. Feilb.
\\

(dial.) om
person: vokse rask; blive opløben. Det
er paafaldende som han er opløbet i de
sidste Aar.FiSO. OrdbS. (Falster).

\\
(nu

næppe br.) om vand(løb): svulme; stige.
Vognmænd kiøre ubetænksomme med Vå-
rene . . igiennem opløbne Aaer eller Kier.
KiøbmSyst.1.26.

\\
(dial.) om legemet (hu-

den): hovne op; svulme op. Authors Tun-
ge . . opløb med en Blære. LTid.1733.795.
(hun) havde brændt sin Underarm, saa at

der var opløbet en Blære. IIerholdt.(Fhys
Bibl.XIII.46). VSO. Feilb.II.507.

\\
(nu

næppe br.) om talstørrelser (betaling, pris):
tiltage; vokse; naa til et stort beløb, des-
lige uapproberede Udgivter kan . . til an-
seelige SvLmmer o^løbe.MB.1725.é20. Slan-
ge. ChrlV. 813. Renterne ere skrækkeligt
opløbne.750. MO.

2) trans. 2.1) (jf. op 5.2 samt oprende;
nu dial.) indhente; fange i løb. Folkene
ere . . meget raske til at løbe, og kunde
opløbe en Tyr. Fflug.DP.820. (baadene)
forfølge den flygtige Hval, som, naar de
opløbe ham, kaste Lantzer i ham. Schytte.

IB.II. 342. Grundtv.SS.III.168. OrdbS.
(sjæll). 2.2) (jf.op 6.1; nu næppe br.) a åb-
ne, sprænge noget ved at bevæge sig kraf-
tigt mod det. der hånd fandt Døren tillugt,

(anstrengte han) sig Døren at opløbe og
siden myrde Kongen. Fflug.DP.744. vAph.
(1759). VSO.

3) part. opløben brugt som adj. i nogle
spec. anv. (til bet. l.s); især kbh. ogs. -løbet.
i bet. 3.2: HCAnd.lV.428. Drachm.KW.28.
intk. -løbent (JHSmidth.Ords.103) ell.

-løbet (i bet.^.i'. HCAnd.AV.19. Schand.
TF.I.94. CMatthie8.DF.II.167). 3.1) (1. br.

i alm. spr.) om plante(del): som er vokset
stærkt i højden; lang og tynd. et opløbet
slankt B^osentræ. HCAnd.AV.19. et Par
fritstaaende, opløbne Træer. Gjel.En arka-
diskLegende. (1887). 35. CMatthies. DF. II.
167. 3.2) (jf. løhe (II.35.2)op samt opskudt
u. opskyde 1.3 slutn.; især dagl) om ung
person : som er vokset stærkt; som har en for
sin alder ualmindelig højde, men til gengæld
er spinkel; lang og ranglet. *Skal Sigurd
Ring nu vrages for en opløben Knøs? Oehl.
BL.15. han (havde) en graa Trøie paa
med lange Skjøder, der lignede den Dragt,
som Skoledisciple og halv opløbne Dren-

ge i de Tider gik med. Hauch.MfB.102.
to opløbne Drenge, der vare voxede for
lange til deres Klæder. Sehand.TF. 1. 39.

Børn, lige fra opløbne Lømler . . til de
allermindste Purke. JVJen8.M.II.89.

||
(sj.)

om væsen, adfærd, jeg har ikke giort vel,

i at laane Øret til et ungt Menneskes Be-
retning, hvis opløbne Væsen jeg har lært
at kiende. NKÉred.Skov.51.

10 Op-løber, en. [-jlø'bar] (i bet. l.i ogs.

-loper. Moth.F189. FMøll. 11.37. jf VSO.
MO. -lober. Cit. 1751. (Museum. 1894. II.

39)). (til opløbe (ell. løbe opj; i bet. l.i efter

holl. oplooper, (omdannet af) hooplooper,
hvoraf ænyd. hopløber) 1) om person, l.i)

TvLj foræld.) halvvoksen skibsdreng; jung-
mand; ogs.: halvbefaren. Forordn.(Kvart-
udg.)^VAl736.§4. imellem hver Bakkes Folk
skal være een Opløber, som derved skal

20 anføres til at blive god Matros. SøkrigsA.

(1752).§429. (Ruyter) havde været Oplø-
ber, og blev tilsidst General Admiral-Lieu-
tenant. SkVid. II. 152. DagNyh. Vs 1894. 3.

sp.l. jf. Skihso^løh er. Moth.S288. VSO.
VI.320. 1.2) (jf Opløb 1.2; t person, som
deltager i, anstifter opløb ell. oprør. *Man
to Opløbere af dem, som havde trettet I

Mod Fred og Enighed, og vare tagne fat,
|

Har nu udi Arrest paa Bergens Festning
3ps&t.Frahl.ST.II.173. 2) (jf. oj^løhe 1.3 beg.;

1. br.) sideskud paa en plante; udløber. VSO.
nu : frøløber, stokløber paa roer. OrdbS. 3)

(jf. opløbe 1.1 slutn.) om ting, der strækker
sig opefter, har en vis udstrækning i læng-
den. 3.1) (jf. u. Opstander^ om forsk, opret-

staaende hustømmer, især om dværgstolper i

bindingsværk. VSO., MDL.(Falster). Esp.
249. om taglægter : Feilb. 3.2) (jf. -længer)
^ om dele af tømmeret i forstavn og skrog.

40 Forordn. ^^U1776. Formular. Funch. MarO.
11.102. Forenden af Kølsvinet er sammen-
lasket med et Træ, som kaldes Opløberen
paa Kølsvinet (Stemson). KuskJens.Søm.71.
3.3) (foræld.) om de smaa stave ell. stænger
i en foldevifte, der er fastgjort til (ell. dan-
ner) haandtaget, og hvorpaa viftestoffet er

anbragt. VSO. -løbning:, en. [-ilø'bnei],]

flt. -er. vbs. til opløbe (ell. løbe opj; især

(jf. omløbe 1.2; sko.): sted, hvor en syning
50 er løbet op. Man maa først omhyggelig

efterse Overlæderet, om der ikke er Op-
løbninger eller Huller paa det. De første
sys s2immeTi.Skomagb.65. -lød, en. se Oplod.
opløfte, V. ['cnbiløffZa] præt. -ede; part.

-et ell. (nu ikke i rigsspr.) -løft (LTid.1724.
566). vbs. -else (s. d.) ell. -ning (i bet. l.i:

Grunth.Besl.65. Uret stilles ved Opløft-
ning af Optrækkeren. FolitiE. Kosterol.^'^/^

1922.1.sp.l. i bet.2.2: Potensopløftning.
(A SaVXIX.482). {æda. uplyftæ; jf. løfte op

(u. II. løfte 1.2;)

O (Jf' op 1; nu næsten kun bibl. ell. høj-

tid.) føre op(ad); hæve i vejret; løfte
op. 1.1) i al alm. Præsterne opløftede
(1931: bar; Arken. 1Kg.8.3. *Hymir alt i

Smakken
|
Opløftede sin MsLSt.Oehl.NG.
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106. Det var Grev F., der her laae . . uden
Tegn til Liv. S. opløftede ham i sine Ar-
me. Ing.LB. III. 147. Thorvaldsens „Da-
gen" (en Engel med opløftet Fakkel). Po-
litiE.KosterhV Iiol923.1.sp.l. \\ om bevægelse

bort fra jordoverfladen, oplyftes i himme-
len. Mo<A.L554. Mercurius opløftes igien
(d: fra jorden). Holb.Plut.L5. refl.: kluk-
kende opløfte sig

I
De Agerhøns saa fage.

Grundtv.PS.IV.5. jf.: *Himlens Fugle Dig
lovsjunge,

|
Naar din Sol opløfter sig. Ing.

RSE.Y11.32.
II
m.h.t.vaaben olgn. et folk

skal ikke opløfte (1871: løfte) sverd imod
et 2iiiåQt.E8.2.å(Chr.VI). *Et Skandskrift?
Svared hånd, opløftende sin Stav,

|
Og

dermed Peder Ruus en bancked Trøye
gSLV. Holb.Paars.29o. *De jernklædte Kæm-
per opløfted deres Spær,

|
Saa vog de den

Herre ved Fuldmaanens Sk\æT. Hauch.SD.
11.86.

li
m. h. t. (del af) klædedragt; især i

forb. opløfte sløret, se Slør. ^ (sj.) om
udtømning af beholdere olgn. man opløftede
Vandet med Møller. Schytte.IR.II. 126.

\\

f (bibl.) om ofring af særlig art. 4Mos.l8.
26(Chr.VI; se u. Opløftelse i;.

|| (jf.bet.2)
i pass. ell. refl., om masse, der hæver sig. Bøl-
gerne . . opløftedes fast til Skyerne. CH-
tau.PT.90. jf. : naar Faren opløfter sig
mod os, som brusende Vandbølger, ^ot/e.

Prædiken.(1831).24. om land: rage frem;
hæve sig. Falsters Grund er ikke slet saa
siid og nedrig (som Lollands) men meere
opløftet (o: højtliggende). EPont. Atlas. III.
336. Molb.F.118. Kysten opløftede sig alt

mere og mere, under Opseilingen.F^O.
1.2) m.h.t. egne legemsdele, en forgyldt Løve
med opløft Svands.iTRi7^4.56'<?. »Nøk-
ken opløfter sit vaade Skieg

| Og venter
med Længsel sit Bytte. Storm.SD.144. Ar-
mene o^løites.JLavge.II.90. opløftende
muskel, (V/*. Opløftemuskel; anat. ell. vet.,

foræld.) løftemuskel. Viborg&Neerg.HB.29.
34.

II
opløfte sit ansigt (o: være frimo-

dig), se Ansigt sp. 689^^. i anden anv.: Her-
ren opløfte sit Ansigt til (1931: løfte sit

Aasyn paa^ dig og give åigFreå.4Mos.6.
26. opløfte sin haand olgn., se Haand
sp.556'^, 565^\ jf.: uden din Villie skal
ingen Mand opløfte (1931 : røre) sin Haand
eller sin Fod i hele Ægyptens Land. IMos.
41.44. opløfte sit hoved, se Hoved 1.2.

opløfte sin hæl mod en, se 1. Hæl 3.i.

|i refl. jeg saae disse matte Hænder op-
løfte sig til Yi\mmeleTi.Basth.Tale.(1782).
37. 1.3) m.h.t. blik: hæve; løfte. Lot op-
løftede sine Øine (1931: saa . . sig om-
kring^ og saae den ganske Slette. iiWos.

13.10. *Reis op dit Hoved, al Christen-
hed 1

I

Opløft dit Øie, slaae ei det ned I

Grundtv.SS.1.688. *i de klare Nætter skal
vi . .

I
Opløfte Blikket mod den hvalte

Himmel. Hauch.TB.57. Luc.6.20(Chr.VI:
løftede . . op^.

2) overf. anv. af bet.l. 2.1) (især i part.

opløftende^ CJ hæve, løfte op over de dag-
lige, almindelige forhold og omgivelser; hæve

op i en højere sfære; især i udtr., der an-

fiver aandelig, religiøs løftelse. Til dig,

[errel oplofter (1931: løfterj jeg min Sjæl.
Ps.25.1. stolte og herskesyge Medborgere
søge at undertrykke alle de Følelser . . som
kunde opløfte Hiertet til ædle Gierninger.
JSneed.lII.357. den enthusiastiske Følelse
(der) havde opløftet hende over sig selv.

Gylb.(1849lVIII.260. Musiken opløfter
10 Sindet. 7/SO. || i pass. (perf. part.). Deres

Siæl er opløftet over al Egennytte. Wawd.
Stedm.44. *Hymnen kvædes

I
Med fromt

opløftet Sind. Ing.RSE.VII.53. hvis Du
seer det idag saaledes, da opløftes Du ved
at skue Havets Reenhed. Kierk.YIII.215.

\\

refl. Holb.MTkr.139. Hans Siel opløftede sig

til detVendelige.JSneed.IX.49. Kierk.XIlL
387. jf.: en Bog, der opløfter sig over det
almindelige Væsen. JohsSteenstr.HD.198.

|[

20 part.opløftende som adj. : som virker begej-

strende, inspirerende; løftende. Handlingen
var høitidelig og opløftende. YS'O. det paa
én Gang . . mest Opløftende og mest Idylli-

ske i vort Liv her i Danmark (o: om en
gudstjeneste paa landet). Schand.TF.11.141.
talen virkede meget opløftende paa de
unge

i
et opløftende syn. S&B. ofte

(dagl., spøg.) brugt iron., fx. om synet af en
dame, der løfter op (i sin kjole), ell. hvis

30 legeme er blottet. 2.2) give højere rang,
værdi, anseelse \\

(nu næppe br.) m.h.t.

person: ophøje, en Frinds . . der var op-
løftet til den pavelige Værdighed. /Sc/i?/</e.

UR.I.5. den, som Fødsel, Stand og Vær-
dighed opløftede over Sindre. Engelst.L.25,
Grundtv.SS. V.446. i videre anv.: lovprise;
berømme; rose. Talen gik ud paa at op-
løfte dette vilde Jagt-Væsen, som man
mærkte jeg havde ulige Tanker om. EPont.

40 M.en.II.250. mangen Bog, frembaaren og
opløftet ved Anmeldelsen, sank her for

Naturens J)om.HCAnd.IV.160. opløfte
til skyerne, se Sky.

||
(nu næppe br.) refl.

Han har den Feil, at han gierne opløfter

sig over (o: føler sig bedre end) Andre. F*SO.

II uf' ^- ophøje 2.1; mat.) m. h. t. tal: forhøje

til en højere potens. HjælpeO.384. Et Produkt
opløftes til Potens ved at opløfte hver Fak-
tor for sig. Hellung.Reqneb.f.Folkeskolen.lY

.

50 (1905).38. opløfte et Tal i (til) 4de Potens.
D&H. 2.3) (bibl. og højtid.) i udtr. som op-
løfte sin røst, stemme, begynde at tale

(synge); ogs.: tale (synge) stærkere. *om et

Lam, en Hest, en Hund,
|
Som Baalams Esel

lidt opløftede sin Mund,
|
Og vilde viise os,

at vi Tyranner vare,
|
Da ald veltalenhed

ej kunde os forsvare. Holb.Sat,I.A4v. *Hvor
Meyeren synger

|
. . og opløfter sit Raab,

|

Til den, som har kroned hans Haab. Etv.
60 (1914). III.88. *i Salen opløftede Svær-
men et høit Skrig. Bagges. Gie7ig. Till. 36.

*med fyndigt Sprog (hun) \
Opløfter høit

sin Stemme. Wilst.D.l.55. opløft (Chr.VI:
ophøy; 1931: løftj din Røst med Magtl
Es.40.9.

II refl. *Da sig opløfted den fest-

lige Sang. Hauch.Lyrj270.

58*
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Op-loftelse, en. ftt. -r. {glda. op-, up-
lyftels(e) (3Mos.7.34(GldaBib.). Suso.lO?))

vbs. til opløfte (ell. løfte op^. 1) (1. hr.) til

opløfte 1. mine Hænders Opløftelse (1981:
mine løftede Hænder^. Ps.141.2. Stokkens
Opløftelse. J5as//i.P/ii/J7i. Hendes brune
Øjne slog Gnister af hans under Opløf-
telsen (o: mens hun haledes op paa høloftet).

Aakj.YB.238.
|| f om optagelse i himmelen.

(Elias) og Enochs Opløftelser blive anseet
som Typi paa Christi Himmelfart. IfoZ6.J

H.I.410.
II

{egl. det at løfte, udtage noget for
at give det som gave ell. afgift, jf. ty. hebe
(hebopfer), en^. heave-offering; smZ. opløft

offer (2Mos.25.2(1550)) samt Kalk. V.688a^')
i ældre bibeloversæitelser om en særlig offer-

gave ell. -afgift, naar I tage den tiende .

.

da skal I opløfte Herrens opløftelse (1871:
yde Herren en Gave^ dersif. 4Mos.l8.26
(Chr.VI). 2Krøn.31.10(Chr.VI). i sa. bet:
opløftelses(-)offer. Herrens opløftel-

ses-offer (1871: en Offergave til Herren^:
guld, og sølv, og kaabber. 2Mos.35.5,5Mos.
12.11(Chr.VI). vAph.(1764). 2) <iZ opløfte 2;
ogs. om tilstanden (det at være (op)løftet, op-
højet osv.). 2.1) O til opløfte 2.i: begejstring;

inspiration ; løftelse, til at giøre meget for
Æren alene, udkræves en vis Opløftelse i

Sindet. JSneed.VI.222. Ew.(1914).IV.360.
(nogle) sige, at Bønnen kun skal være en
Sielens Opløftelse til det Høie. MynstBetr.
11.217. (han) gjorde et Sidespring, der
gav den . . for nøgternt førte Konversation
en lyrisk Opløftelse. Schand.UM.226. jf.:
Man kan ikke nægte denne Tanke (o: at

oplyse bonden) en vis Opløftelse; den er
human, cosmopolitisk, philantropisk. Oiw^s.
NyOec.P.167. 2.2) (nu næppe br.) til op-
løfte 2.2: ophøjelse i rang, stand olgn. I al

vor indbildte eller virkelige Opløftelse
over hverandre, ere vi dog . . hverandres
Ligemænd. Balle.P.7. VSO. 2.3) (nu næppe
br.) til opløfte 2.3. Stemmens Opløftelse.
VSO. -lefte-mnskel, en. (jf. u. opløfte
1.2; anat. ell. vet., foræld.) løftemuskel. Vi-
borg&Neerg.BB.28. f -lerfe, v. [9] (2. led

vist sa. ord som no. dial. løgja, faa til at le

(oldn. hlægja, jf.got. ufhlohjan^, afl. af(kau-
satiy til) HI. le; smZ. HI. Løjer) opmuntre;
oplive, aldrig kunde nogen tage Glæde-
ligere mod en angenem Tidende end hånd
tog, hånd blev saa opløyed ved Jer for-
bintlige Skrivelse, at hånd gjorde mig
Høytid, som jeg kunde været en Dron-
ning. KomGrønneg.11.35.
oples-bar, adj. (nu næppe br.) opløse-

lig; til opløse 2.2: uopløsbare og ufor-
døyelige ^^iseT.Lægen.lV.42. Kalken er
saaledes bunden, at den ganske har tabt
sin Opløsbarhed i Yand. HCLund.Sam-
ler.II.(1804).315.

opløse, V. ['(nb|lø-'s8] -te. vbs.'mng(s.d.)
eZZ. t-else (i bet.2.2: LTid.1748.619. i bet. 6:
8msf.1745.605.1755.149). {ænyd.d.s., glda.
opløsæ, indløse; jf. løse op (u. løse S.e); til

op 6.3)

1) m. h. t. noget sammenbundet, -flettet:

løse op; løse (helt), l.i) (nu næppe br.)

i al alm. jeg er ikke værdig til at bukke
mig ned for (ham), og opløse (1819: løsej
hans skoe-tvinge. Marc. 1.7(Chr.VI). JP
Prahl.AC.79. Snøreremmene tilbindes, naar
Skoene tages paa og opløses naar de tages
af. MR.1831.110.

\\ (jf bet 6) m. h. t knude
olgn. PAHeib.lJS.150. opløse en Sløife, en

10 Knude. 750. sml. gordisk: Gordium, hvor
den Nodus Gordius har været, som Alex-
ander Magnus med sit Sverd opløste.

Pflug.DP.964. Biehl.DQ.III.169. || m. h. t
noget sammenbundet Kom dog hid Dio-
genes, saa skal jeg opløse Pungen, for at

viise dig Skatten. Holb.Plut.II.7. Opløse .

.

FsikkeT.vAph.(1772).III. 1.2) (næsten kun
refl. ell. i perf. part.) adskille (sammen-
bundne, -flettede dele) og lade dem falde frit.

20 (han) stillede sig i et af Vinduerne, hvis
lange, opløste Gardiner ganske skjulte
ham for Alles Blikke. ThomLa.AH.106.

\\

især m. h. t (del af) klædedragt ell. (navnlig)
frisure. Du haver omvendt min hylen til

en dands for mig; du haver opløst ('iSri ;

løst^ min sæk (o: sørgedragt), og bundet
om mig med glæde. Ps.30.12(Chr.VI). Pi-
gens sorte Lokker vare opløste af deres
FletnmgeT.Ing.EM.il. 154. en ejendom-

30 melig hurtig Bevægelse af Hovedet . . fik

det opløste Haar til at svinge frem og til-

bage. /S<5i?rO.A^r.i59.iP. (hendes) Frisure
dannede en snoet Bygning oppe paa Bag-
hovedet og truede med at opløse sig, naar
hun nikkede. JacPaludan.VB. 65. i udtr.,

der betegner, at ens klædedragt er i uorden,
at man er halv paaklædt: *Hvor ypperlig
ved Aftentide

| Hensegnet, opløst Barm
og RaaT.Aarestr.SS.V.262. (de) saa mis-

40 billigende paa mit opløste Ydre. Tidens
Kvinder.Viil932.14.

2) gøre løs af konsistens; ophæve
sammenhængen i. 2.1) (især i præs. part.
brugt som adj.; med., nu sj.) om lægemiddel:
virke blødgørende, løsnende, opløsen-
de OmslsLUg. LTid.1736.783. Zinkblomster
have en egen Kraft, at opløse Hudkram-
per. P/it/s5tW.JZ.^75. Opløsende Pulver
(o: om tvevinsurt kali, Cremor tartari, der

50 virker mildt afførende). FolkLægem.1.49. op-
løsende middel, lindrende, løsnende mid-
del (fx. ved hoste). MO. S&B. 2.2) m. h. t
noget, der bestaar af flere, ensartede dele.

gøre usammenhængende; faa til at
løsne sig; ofte: gøre flydende, porøs,
skør; spec. (kern.): bevirke, at et legeme (fast.

flydende, luftformigt) blandes med et andet
(især: et flydende), saaledes at der opstaar
en ensartet (homogen) blanding; ogs. om

60 legeme: optage et andet i sig, især i flydende
form. Metallerne bliver derved opløste.

Kraft.(KSelskSkr.111.280). Kalken opløses
efterhaanden og falder fra. 750. Fugtig-
heden har opløst Limen. smst. Ved første
Øiekast skulde man troe at de fleste Kil-
der . . holdt Jernoxyd opløst . . men ved
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chemisk Forsøg har det viist sig at det

er kun mekanisk blandet med Vandet.
JNFanum.Bornholm.(1830).Till.8. De hyp-
pige underjordiske Huler i Kalksten skyl-

des det nedsivende Vands opløsende Virk-
ning. Z7ss.A/mGeoUO. den meget alminde-
lige kemiske Proces, at en Syre opløser

et Metal. HHolst.ElektrJ.41. naar man skal

tilberede en meget stærk Sukkeropløs-
ning, da opløser man Sukker i meget
varmt Vand. Christ.Kemi.lG.

\\ (jf. het. 3.i

samt indopløse; i forh. m. i, der angiver

den nye tilstandsform. Planter (der) ved
Forraadnelse ere opløste i smaa Deele.
Schytte.IR.II.99. saasnart (skyen) naaede
Landet opløste den sig i en svag Støv-
regn. JNFanum.Bornholm. (1830). Till. 5.

\\

(jf. bet. 5.2^ m. h. t. (dele af) levende orga-

nismer; især: bringe til at gaa i forraad-
nelse. Lad ham være som en Snegl, der
opløses fC/ir. 71; smeltesj. Ps.58.9. *dine
Bene

|
I Muld opløse sig (o: i graven).Ing.

RSE. VII.179. paa Stranden (er) fundet et

ilanddrevet Lig . . Liget var stærkt oip-

løst. PolitiE.^^^/9l923. 3. 2.3) (især i pass.

(perf. part.) ell. refl.) overf.; især: bevirke,

at noget forandrer sig, overgaar i en anden
(vedpræp. i) betegnet tilstandsform; ofte (m.
overgang til bet. 4:) i udtr., der angiver, at

noget afløses, erstattes af noget andet. Det
dumpe, eensformige Drøn opløser sig i

Raab, Sang, Latter. Blich.(1920).X.108. jeg
. . tænkte, at saadanne blodige Anslag som
oftest opløse sig til ingen Tmg.Gylb.(1849).
V.33. hans store Planer opløste sig i Vrøvl.
D&H.

II J^ m. h. t. (dissonerende) akkord:
ophæve og afløse med en anden (konsone-

rende) akkord. HPanumB.ML.506. \\ i udtr.,

der angiver, at en sindstilstand afløses af en
anden (og blidere); i videre anv. (jf. bet. 6.2^,

at man overvældes, gribes af en følelse, vort
Inderste opløses i Medynk. Mynst.Betr.I.

105. hans Raseri opløste sig i den hæf-
tigste GrsiSLd. Gylb.TT.153. som et Digt,
der opløser Smerten i sød Veemod. sa.

Novel.207. være opløst i Graad.FS'O.
3) adskille noget, især efter foregaaende

undersøgelse, beregning, i de bestanddele,

hvoraf det er sammensat. 3.1) (især naturv.)
i egl. bet. (ofte i forb. m. i). Kraft.M.1.78.
Opløst forholdsordled (o: præpositionsled,
hvor styrelsen er skilt fra præp.). Mikkels.

Ordf.134. et Tal opløses i Primfaktorer.
BegnebMell.I.l. jf. bet. 6: Forkortelser (i

haandskrifterne) er opløst og i de danske
texter angivet ved kursivering. DGL.I.
Lxxir.

II
m. tings-subj.; spec. (jf. Opløs-

ningsevnej om mikroskop, kikkert olgn. : ad-
skille enkelthederne i billedet. SaUXVII.lS.

\\

m. overgang til bet. 4. der Forsamlingen
var opløst (Chr.VI: var skilt fra hver-
andre;, fulgte mange Jøder (Paulus).ApG.
13.43. Saa opløstes Gruppen . . Birgitte og
Therese gik til sin, Louis til sin Side.
Schand.BS.346. 3.2) (især fllos.) undersøge
ell. fastslaa, hvorledes noget er sammensat

ell. forholder sig; analysere. Eilsch.Term.
31. Naar Mozart og Thorvaldsen udtrykke
den høieste Intelligents i Toner og Bil-

leder, saa har hverken den dybsindige
eller den flade Metaphysik Ret til at

kalde deres Ideer utydelige og dunkle,
fordi de ikke forstaae at opløse dem i

Begreber. Dette Begrebs-Opløseri, denne
borneerte Logik har ofte . . tilintetgiort

ioBegeistrmgen.Oehl.Er.IV.184. den prø-
vende og opløsende Evne i Menneske-
siælen var vaagnet, faa ere de store Mænd,
som kunne forene barnlig Tro med ud-
viklet Forstand. Grundtv.Udv.II.18. Man
påaviser lettest (Chr.Winthers) Ejendom-
melighed ved at opløse (Brandes.DD.178

:

analysere; et af hans Digte.Brandes.II.22,

II
(gram.) m. h. t. sætning(er): analysere.

Høysg.AG.151. opløse en Sætning. MO.
20 4) (jf. bet. 2 og 3.i; ophæve; gøre ende
paa. 4.1) i egl. bet; især m.h.t. forhold,

tilstand, som beror paa afgivne løfter. Op-
løse en Contract.FiSO. Lassen.AG.214. op-
løse en Forretning. Ludv. gift 1" 1809 med
N. N. . . Ægteskabet opløst. BiogrL.UI.40,

II cT ophæve virkningen af et fortegn (v. hj,

af tegnet i^). MusikL.(1801).181. HPanumB.
ML.156f. II

m. h. t. forsamling; spec. m. h. t.

parlament: hjemsende, naar nyt valg skal

30 flnde sted. Kongen kan opløse enten hele
Rigsdagen eller een af dens Afdelinger.
Grundl.(1849).§27. opløse en Hær. MG.
de prøjsiske Politimyndigheder i Posen,
havde begyndt med at opløse politiske

Møder, hvor der blev talt Polsk. JJessew.

A.121. refl.: Selskabet, Samfundet har op-
løst sig. MG. 4.2) (især bibl. og højtid.) ud-
slette; tilintetgøre; nedbryde; svække.
Mener ikke, at jeg er kommen, at opløse

40 (1907: nedbryde; Loven eller Prophe-
terne; jeg er ikke kommen at opløse
(1907: nedbryde;, men at fuldkomme.
Matth.5.17. Himlene skulle antændes og
opløses (Chr.VI: forgaae). 2Pet.3.12. De
længe vedvarende Borgerkrige . . havde
opløst Landets Kraft.Molb.DH.II.273. refl.:

(politiske klubber) begyndte at blive almin-
delige . . dengang, da Staten var ifærd med
at opløse sig. Kierk.1.119. \\ (jf.bet.b.2)

50 svække aandeligt, moralsk, jeg veed, hvor
let Menneskets stærkeste Kraft kan bræk-
kes, og hans Forsæt opløses. Mynst.Betr.
11.189. de opløsende Tendenser' i Tiden.
JacPaludan. uR.l 7.

5) ophæve en vis legemlig tilstand.

5.1) (jf løse op for en u. løse sp. 612^^; egl.

vist: befri for jordiske baand; nu næppe br.)

i udtr., der angiver livets ophør. Naar Gud
engang opløser for mig.VSG. \\ i pass.

60 jeg haver lyst til at opløses (1819: vandre
herfra;, og være med Christo.Phil.1.23
(Chr.VI). Efter Prædiken takkede (præ-
sten) Gud for, at Geheiraeraad H. var
opløst og med Christo. Luxd.Dagb.I.178.
Prahl.AH.IV.79. 5.2) i perf. part. brugt som
adj., i udtr., der angiver, at man er af-
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slappet, bevidstløs ell. (nu især; m. til-

knytning til bet. 2.2^ udmattet af hede.

•Underdanig hans Blik
|
Hun laae opløst

og fængslet | Som af en Dvaledrik. Triw</i.

HF. 226. vi ankom, opløste af den ste-

gende Hede. Schand.O.IL280. \\ (jf. bet. 3.2

og 4:.2) om aandelig, moralsk afslappelse. Op-
løst af Fortvivlelse over det dobbelte Tab,
hun . . havde lidt. Drachm.SS.8. den op-
løste og .. den store ka,rakter.Hjortø.TO.36.

6) (til bet. 1.1 (i udtr. som opløse en
knudej ell. til bet. 3.2; nu sj.) ved tanke-

virksomhed finde ud af et problem; finde for-
klaring paa; klare; løse; udrede, et vist

Brev med u-sædvanlig Skrift blev fundet,
hvilket ieg da opløeste. Æreboe.219. han .

.

iorstod at opløse alle mørke Taler. JSneed.
VII1.485. Hvorfor skulle vi bortkaste den
hellige Skrift, om end Vanskeligheder
iorekomme, som vi ikke kunne opløse?
Balle.Bib.LléO. *Det er en Gaade under-
fuld,

I
Som kun Gud Fader opløser.

Grundtv.SS.III.445. en lønlig Tvivl, som
dette Liv ikke kunde opløse. Iw^.PO.IJ.
313. Hvorledes nu at skjønne, naar et

saadant Træ har Feil . . dette er det van-
skelige Problem, der endnu ei er opløst,
og vanskelig vil vorde det. ArchivSøvæsen.
11.373. opløse en opgave, se Opgave 1.

>(jf. løse en knude u. I. Knude 2.2 :J Knu-
den skulde opløses og Skuespillet faae en
Ende. Heib.Fros.VI.88. || m. h. t. matema-
tiske opgaver. Til at opløse Geometrien
Mechanice udkræves ikkun tvende Instru-
menter, nembl. en Proportions Lineal .

.

og en stor Fsissere. SyIvius.Geom.l. jeg
(vil) imidlertid sætte mig hen og see at
opløse et mathematisk Problem. Gylb.X.
27. opløse en ligning, se Ligning 4.

jf.: (han) henbragte den største Deel af
Dagen med at opløse kunstige Regne-
stykker og Ligninger af lavere Orden.
^auch.1.285.

opleselig:, adj. [(nb'lø'salil adv. -t ell.

4. s. ell. (t) -en (vAph.(1772).III). (jf. op-
løsbarj som kan opløses. vAph.(1759). til op-
løse 1.1 : Den Knude er næppe opløselig.
VSO.

II
til opløse 3 0^ 6: som lader sig

adskille, analysere, forklare. vAph (1759).
Overtroen har to Sider, af hvilke den ene
har en tilfældig, altsaa opløselig Sammen-
hæng med den virkelige Tro. Ørst.1.79.

Hans Gaader ere let opløselige. F-SO. jf.:
drøfte dette Sprog . . skue dets Op-
løselighed og dets Sammenføielighed.
FGuldb.DannersprogetsRetskrivning (1809).
7.

II
nu (uden for ssg. uopløselig) næsten kun

(især kern.) til opløse 2.2. vAph.(1759).I.464.
Kogsaltet . . er et af de i Vandet meest op-
løselige Stoffer. GForchh.SøvandetsBestand-
dele.(1859).34. Kjød (o: en pæres): hvidt,
fint, helt opløseligt i Munden. Bredsted.
PomJ.253. Christ.Kemi.16. jf: Sukker og
Salt er letopløselige. Gibs tungtop-
løseligt. Kridt, Sand . . uopløselige i

rent Vand. sms<.

op-lesne, v. [3.i] (nu næppe br.) gøre
løs (fra et underlag); løsne. Græsrødder .

.

hvilke ved Skiørning og Vending bedst
kan blive opløsnede af Jorden. JPPra/i/.
Aa38.
Oplesning:, en. ['(ob|lø-'snei],] flt. (især

i bet. 2) -er. {ænyd. d. s.) vbs. til opløse (ell.

løse opj; især i fig. anv.:

1) (sj.) til opløse 1.1. Den gordiske Knu-
10 des Opløsning. 7iS0.

2) til opløse 2.2; især (kem.): det at op-
løse et stof (det, at et stof opløses), især: i et

andet; ogs. (konkr.) om det herved opstaaede
produkt: ensartet (homogen) blanding;
navnlig: ensartet flydende blanding.
vAph.Chym.II.471. hvorledes skal en Spise
kunne fordøies og give en sund Føde-
vædske, naar den midt i sin Opløsning
blandes med anden Mad, ofte af en ganske

20 modsat NsituT? Tode.ST.II.98. til Sværte
anvendes udelukkende Opløsninger af den
bedste Tusch. KMads.JM.108. Kuprid-
chlorid . . dannes ved Opløsning af Kob-
ber i KongeY2inå.SMJørg.Chem.375. mæt-
tet opløsning, opløsning, der har optaget
saa meget af et stof, som det (under de
forhaandenværende forhold) kan indeholde.

Christ.Kemi.16. jf.: Krystallerne er (o:

eksisterer) i en overmættet Opløsning,
30 og er der dog ikke (før) et Fnug af det

Rette sænker sig i Væsken og . . skiller

de slumrende Atomer ud. JPJac.II.212.
\\

(jf. bet. S) t adskillelse af et stof i dets

enkelte bestanddele; ogs.: kemisk analyse.
Oplåsning . . kaldes en kymiske forret-
ning, hvorved ting bringes til sine fem
første oprindelser, nemlig: salt, svogl,
vand, jord, geist, hvoraf de er sammen-
satte. Moth.L304. (han) viser ved den Chy-

40 miske Opløsnings Hielp, at Ambra er et

Minerale.LTid.1737.260. Aaskow.A.xii.
\\

(møl.:) alle lette Kliddele, der ere fulgte
med gennem Sigten, udskilles, og først
da overgaar Produktet til Formalingen,
den saakaldte „Opløsning". Herved for-

staas en mild og let Formaling, der for-

vandler al Kernen til Mel og Dunst. iSaZ.

XIII.102.
II (jf bet. 4.2; fagl) om for-

raadnelse, henfald af organiske legemer.
50 (ofte i forb.som gaa i opløsning^. Den

almindelige Opløsning af Liget begynder
efter et Par Maaneders Ophold i Vandet.
KPont.Retsmed.il.149. Lovtid.l916.A.163.

3) til opløse 2.3 og 3, om overgang til

anden tilstandsform , ophævelse af sammen-
hæng olgn. 3.1) i al alm. Opløsning af en
Vocal til en Diphthong eller til to Voca-
ler. Bredsdorff.Afh.l9. Opløsningen af for-

Yio\åsordiS\ed.Mikkels.Ordf.l35. man (finder)
60 hos mange højt dannede Mennesker en
mer eller mindre fuldstændig Opløsning
af Skriften i enkelte Bogstaver, ganske
ligesom hos Barnet paa det første Stadium
af ^^!irivefddråigheå.AlfrLehm. G.48. jf. bet.

5 : komiske opløsninger af forkortelser som
R. F. P. . . til „riget fattes penge". Sand-
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feld.S.^39. DGL.I.LXXV.
|| ^ om en musi-

kalsk periodes afslutning og afløsning af en

anden. MusikL.(1801).181. Opløsningen af

Y'u:ls\2LRgQnQ.EAhrah.T.114. 3.2) (sj.) under-
søgelse af noget; analyse. Eilsch.Term.l2.

Ved en saadan Opløsning (Brandes.E.99:
Analyse; af Følelsen tabte den sit over-

naturlige VTddg.Brandes.IV.83. Verdena-

kult.V11.12.

4) til opløse 4 og 5, om ophævelse, af-
slutning, tilintetgørelse. 4.1) i al alm.

Egteskabets Op\øsnmg.LTid.l738.807. Op-
løsning og Udstykning . . af Herregaarde.
Aagaard.Thye.(1802).133. Samtlige Delta-

gere (i et handelsselskab) kan til en hvilken
som helst Tid enes om Selskabets Opløs-
ning (Likvidation). Hage.*206.\\ m. h. t. par-
lamentarisk forsamling. GrundL(1849).§27.
en ny Opløsning af Rigsdagen . . vilde
være en Voldshandling. ScAan(?.FF.7i.

||

J^ om ophævelse af fortegn; i ssg. Opløs-
ningstegn. || ofte om udvikling, der gaar i

retning af uorden, slaphed i moral, man-
gel paa organisation, da . . Alt syntes
at synke hen mod Opløsning og Under-
gang, sendte (gud) Christum at fornye
Verdens Skikkelse. Mynst.Præd.1.339. hæ-
ren er i fuld opløsning. HjælpeO. (Bran-
des tabte) Troen paa Demokratiet . . og
samtidig gik der Opløsning i Rækkerne
bag ham. Tilsk.1933.II.464. 4.2) (nu opfattet

som overf. anv. af bet. 2 slutn.; især bibl. ell.

højtid.) om døden. Buge.FT.219. alt det,

som lever, ængstes ved sin Opløsning.
Basth.Tale.(1795).21. Paulus (taler) om sin

Opløsning (Chr.VI: afskeed; 1907: selv
venter han snart at skulle dø).2Tim.4.
overskr. Jeg har en besynderlig Følelse
af min nærforestaaende Opløsning, fleift.

Poet.X.42. En salig Opløsning. F-SO.
i|
overf.,

m. h. t. sjælelivet, han er ikke blot sinds-

syg, men gaar rimeligvis endog med hur-
tige Skridt sin aandelige Opløsning imøde.
KPont.Fsychiatr.III.69.

5) (nu især regn. og mat.) til opløse Q: for-
klaring; opklaring; tydning; udreg-
ning; løsning. Gaaders Opløsning (Chr.
VI: opløsning paa mørke spørsmaal^. Fts(?.

8.8. det betydelige Spørsmaals Opløs-
ning: Hvorledes man skal kiende den
Skyldige fra den \}skjlåige'i Ew.(1914).II.
89. kaste sig saa ivrigt over Opløsningen
af et i sig selv ligegyldigt Problem, som
om det gjaldt Liv og Død. Heib.Poet.X.112.
Ligningers Opløsning. Sal.^XVIII. 532.

||

om løsningen, opklaringen af intrigen, for-
viklingen i et skuespil. Oehlenschlager dad-
ler Opløsningen af Stykket. Ifei6.Pros.IF.
71. Knudens Opløsning i et Skuespil. F/SO.

overf.: afslutning; udfald, i Sandhed en
latterlig Opløsning paa hele dette Skue-
spil (o : en retssag). Ilorreb.II.249. Gylb.XI.
140.

Oploisningis-evne, en. spec. (jf. op-
løse 3.1^ om et spekters, en kikkerts, et mi-
kroskops evne til at adskille detaljer (i den un-

dersøgte genstand). MKnudsen.Fysik.(1923).

700f. -middel, et. [2] (kem.). vAph.(1772).
III. AWHauch.(1799).40. Christ.Kemi.4.

-ret, en. [4.1] (polit.) et statsoverhoveds (en
monarks, en præsidents) ret til at opløse en lov-

givende forsamling. Opløsningsretten over
for lovgivende Forsamlinger. PeWtn.('6o^-

titel.1906). -tegn, et. [4.i] 1) J^ tegn 0),
der hæver virkningen af et foregaaende ft

10 ell 1?; kvadrat (L4). Meyer.^671. HPanum
B.ML.338. 2) CP tegn paa forfald, uro (jf. -til-

stand;. DagNyh.Vi^l912.Till.l.8p.4. W -til-

stand, en. [4.1] (jf. -tegn 2) tilstand af
forfald ell. uro. Riget (befandt) sig i en
Opløsningstilstand paa Grund af Oprør.
EiortNBl.7. D&H. -tone, en. [8.i] (^,
1. or.) akkordtone, som forsinkes og indtræffer

efter et forudhold. Geb.MusK.56. -Tal^^,
et. [4.1] (polit.) nyvalg efter rigsdagens opløs-

Tpning. Grundl.(1915).Midl.Best.§2. -Tand,
et. [2] (kem., foræld.) betegnelse for opløsnings-

midler som skedevand; billedl.: Adskillelsen
(er) ligesom et aandeligt Opløsningsvand,
(der) adskiller det rene Metal fra det urene,
Guldet fra Slakkerne. CKMolb. (Brøchner.
Br.ll5).

oplasit, part. adj. se opløse (især i bet.

1.2, 2.3, 4.1, 5.2;. Oplast-hed, en. (især

Cp) det at være opløst; navnlig til opløse
30 4.1 og 5.2. Kierk.VII.475. (han) havde en

. . levende Følelse af sit Sinds (^løst-
hed eller Sønderrevethed.jr/iomLa.^^.^^i.
AndNx.LK.167.

\\ (1. br.) om svampede, ud-
flydende ansigtstræk. Hendes fede Træk flød
helt sammen i Opløstheå. AndNx.PE. II.

240.
op-maage, v. se u. 11. moge. -maal,

et. [1.8, 7.2] {ænyd. d. s.; jf. -maale 2 samt
-bod, -gæld; foræld.) egl.: rigeligt maal;

40 overmaal; tilgift (jf.VSO.); især om den til-

gift, der ved ydelse af tiende ell. landgilde

(i korn olgn.) gaves som vederlag for svind

(if.Forordn.^Vil698.IV.§9 et fjerdingkar for
hver tønde). Naar det uforsvarlige opmaal,
som han har taget af bønderne beviises,

svares, at man maa ikke regne det saa

nøie med en foget der har kun en maade-
lig løn.Holb.Ep.(BruunsUdg.V.303). Lov^^U
1852.§3. Feilb. -maale, v. [7.2] [-,må-'lo]

so vbs.-{n)ing (se Opmaaling). {ænyd. opmæle
i bet. 2, fsv. upmala; jf maale op u. 1. maale
1.8) 1) (fagl.) bestemme størrelsen af et stykke

(jord), et rum, et parti varer (især: brænde)
ved maaling; navnlig m. h. t. større distance

ell. rum: beregne maalet af; maale op. vAph.
(1772). III. Et Toug, eller en Trosse,
hvoraf første Gang kappes, skal ved en
Commission opmaales. (Jit.l794. (SøkrigsA.''

Nnnn4r). Skibet skal opmaales. F50. (det

60 var latterligt) om man vilde opmaale en
Æske med Favnemaal. Kierk.P.II.81. Op-
maale et ¥2iVV2in±Hag.VII.510. if.: Blik-
ket gik opmaalende hen over det skraa
Loft. JacPaludan.EV.60.

||
(sj.) om astrono-

misk beregning: udmaale. *Det var Tyge,
som opmålte Klodernes Gang

|

gennem
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Himlens højthvælvede Sale. Rørd.GK.4. 2)

(jf. -maal samt op 1.3 slutn.; nu dial, kun
i perf. part.) m. h. t. kvantum: udmaale; især:

maale rigeligt ud, med topmaal. *Hvormange
Kierner Rug man kand

|
Opmaale paa en

Skiepjie? ReenbJ.23.
||

part. opm slslU som
adj. 1. ("„Obsolet." VSO.) i egl bet.: rigeligt

maalt; især: med topmaal. En opmaalt Tønde.
VSO. en Tønde Korn indeholder .. syv op-
maalte Skæpper (o: med top).OrdbS.(sjæll.).

2. t overf., om person, i forb. som et op-
maalt skarn, en slyngel helt igennem; en
topmaalt slyngel, (han) er en obmaalt Skarn
og Rebeller. Cit.l?61.(JvSaml.4R.IIL118).
det er en opmaalt Skielm, som er istand
til at begaae de største Skalke-Stykker.
Skuesp.y.202. VSO. -maaling:, en. [-|må-'-

leii,] flt. -er. (nu ikke i rigsspr. -maalning.
OrdbS.(bornh.) jf. VSO.). (fagl.) vbs. til

-maale 1. Opmaalingen af Byens samtlige
SoYåev.Forordn.^^U1781.§6. den medicæiske
Venus . . hvis Skjønhedsformer N. . . op-
giver (o: angiver) efter egen Opmaaling
med Seglgarn. RCAnd.XI.225. Opmaaling
af de skovede Effekter. ^orsiO. geogra-
fisk, topografisk opmaaling (Trap.^
1.3), mods. økonomisk opmaaling (smst.

6), landmaaling til brug ved udarbejdelsen

af matrikler og matrikelskort.
I|
ligge (ude)

paa opmaaling, navnlig: være beskæftiget
med landmaaling i terrænet. VSO. Schand.
BS.165.

II
om de ved opmaalingsarbejde ud-

førte tegninger, kort olgn. en historisk Af-
deling (paa en arkitekturudstillirig ) med
Originaltegninger og Opmaalinger. Tilsk.

1933. II. 398.
II

hertil bl. a. Opmaalings-ar-
bejde, -damper, -fartøj, -kort, -linie (fartøjs-
linie. Scheller.MarO.), -plan, -skib, -tjeneste,

-væsen, -made, v. [9.i] [-ima'Sa] vbs. -ning
(Wiese. VoreStuefugle.(1907).13). (fagl.) sør-

ge for yngels forsyning med føde; made (III.

1.2). udklække og opmade . . Yngel.CGmm.
E.usduen.(1910).20. -magasinere, i;. [I.2]

m. h.t.noøet, der ikke skal bruges foreløbig:
anbringe % et magasin, til opbevaring ; gemme
(stille, lægge) hen. det . . opmagasinerede
Materiale (var) særdeles brændbart. Riget.
^/6l913.4.8p.2. Overalt, hvor der er Plads
(o: i et museum)^ er anbragt gamle Ovne,
især Bilæggerovne; men mange er op-
magasinerede. SprKult.II. 91. FagOSnedk.
I. -male, v. [-jma-la] vbs. -ing ( VSO.). (jf.
male op u. I. male 2.i og 3.i; nu næppe br.)

1) [11] m. h. t. korn olgn.: male (1.1) paa ny
paa en kværn, i en mølle; male om. vAph.
(1759). VSO. 2) [3.1] (jf I. male 2.i; mudre,
pumpe op V. hj. afmuddermaskine ell. pumpe-
værk, en Plads, (magistraten) haver ladet
indpæle for der at henkaste det opmålte
Mudder. Stampe. 11.228. FalM.IL.1.54. II.

-male, v. [11] [-jma-'la] part. -et ell. f -en
('Tavlen er paa ny opmalen og udstad-
set Aar 1638. FNSkovgaard.B.243). vbs. -ing
(s. d.). (jf. male op u. II. male é) opfriske,
forny fai'ven paa en væg osv., farverne i et

maleri. vAph.(1759). Uredelige Huuseiere,

der søge større Prioritet, opflinke og op-
måle forfaldne Bygninger. Rahb.Tilsk.1791.
806. en Mindetavle af Træ fra ca. 1600
(opmålet n28).VLorenz.RD.129.

jj (jf II.

male 2.2; spøg.) sminke; pynte. Jeg taler

kuns om en ung, smuk og elsket Pige.
Hvem bryder sig om de gamle opmalede
Galeier. Tode.S.16. Rahb. Tilsk. 1791. 203.
I. -maling^, en. vbs. til I. -male (s. d.).

10 II. -maling, en. [-|ma'lei\] vbs. til II. -male
(ell. male op^; ogs. om det paaførte lag af
maling. Molb.Dagb.213. Vægpillerne og
Hvælvingen (i kirken danner) en fuldkom-
men Eenhed, og denne understøttes . . af

den eensformige Ophvidtning og Opma-
ling. Iføyen.('£[is<Tidss/cr.^i2.7.^5^;. et lille

Bord . . var bleven sendt ud til Opmaling.
Bregend.GF.206. -mand, en. {ænyd. d. s.

i bet. 2; fra ty. obmann, til ty. ob, over (jf.
20 op); sml. Oppermand) 1) (nu næppe br.;

jf: „jéevnligen i det jydske og siellandske
Almuesprog." VSO.) hovedmand; fører; øver-

ste; ogs. (i forb. m. præp.-led): anstifter;

ophavsmand. Chaldæerne vare de første
Opmænd for denne Knnst. LTid.1724.403.
Opmanden til disse Diplomata (o: nogle

falske dokumenter) har været en Bremisk
Klerk. KSelskSkr.I.185. Denne Ironie var
naturligviis, eller selv om der i den egent-

30 lige Opmand var endog et ikke ubetyde-
ligt Talent . . væsentlig ikke Andet end
Føhela.gtigh.ed.Kierk.XIII.550. || opsyns-
mand; formand. Paa de Plantager hvor
der ere 60 eller fleere Slaver, ere der
gierne 2de Opmænd, som med Pidsken
gaae bag efter og passer paa. OeconJourn.
1758.290. 2) (især jur.) person, som vælges
til at bilægge en strid; nu især i ent.: person,

som efter forudgaaende bestemmelse kan til-

40 kaldes til at afgive den afgørende stemme i en
voldgiftssag i tilfælde af stemmelighed ; ogs.:

person,^ til hvem der appelleres, naar to parter
er uenige. Dersom Parterne voldgive deris
Sag og Tvistighed paa Dannemænd, enten
med Opmand, eller \iden.DL.l—6— 1. Gud-
inder udvælge mig til Opmand udi Tvistig-
heder.IIolb.Ul.Prol. Den ovennævnte Syns-
forretning foretages af to Skjønsmænd,
hvoraf hver af Parterne vælger een. Kunne

50 Skjønsmændene ikke blive enige, vælge de
en OpmsLnd.Lov^yil861.§5. MunchPet.DR.^
II.(1923).516. (sport.:) Der vælges 2 Dom-
mere og 1 Opmand (i stokkebold). Hver An-
fører vælger 1 Dommer, og Dommerne væl-
ger Opmanden. Gi/mw.ll.i 05. Sportsbladet.

1917.467.sp.l. \\iflt. Holb.Vgs.V.3. opmænds
kiendelse eller en voldgiven sag kand ikke
appelleres. sa.DNB. 682. Lovlig udvalgte
Opmænd maae paa Ed og Samvittighed

60 afgjøre de stridige Punkter. Ing.EM.L107.
Bonde og Pranger . . nævnede hver sit

Tal, til de kom hinanden nær paa et Par
Kroner. Saa vilde ingen af dem strække
sig længer, og der maatte Opmænd til.

AndNx.M.244. -mande, v. [11] [-iman'al
v&s.-else (ADJørg.ER.70. VilhAnd.Litt.lV.
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153) ell. (I Ir.) -ing (VVed.FF.SG). (endnu
ikke i vAph.(1772).III, jf.: „Nyere Ord.**

MO.; sml. mande op u. mande I.2; især IB)

1) indgyde mod, viljestyrke; opmuntre; styrke.

VSO. han opmander . . England i Frihe-
dens Navn. Brandes. V.438. || m. tings-suhj.

Slutninger, der kunne fryde den ædelste
Konge: Slutninger, der kunne opmande
hver Nordens Ædling til . . kraftigste Kier-
lighed for ¥ddd.Te\2inået.Rothe.NSJI.54. be-

roligende eller opmandende Indtryk.^raw-
des.ll.493.

\\
(nu sj.) m. h. t. sindsstemning.

•Opmand dit Brystl Vov Pligtens Daadl
MCBruun.PF. 1. 12. JHPauUi. Sørgetale^^a

1864.5. 2) refl.: opmande sig ell. (nu sj.)

sig selv, tage mod til sig; tage sig sammen;
(alm.:) mande sig op. heller maatte han,
i det mindste af Fortvivlelse, opmande
sig til Dnstigheå.JBaden.Tacit.lII.308. den
raske Pige tabte . . ingenlunde sin rolige
Fatning; hun opmandede sig atter. jB^icA.

(1920).XIV.76. (han vidste) hvorledes han
forgjeves opmandede sig mod den Svæk-
kelse, der . . bøiede ham mod Jorden.
HNClaus.Eft.11. Beundringsværdig er den
Maade, hvorpaa Richard opmander sig selv
og sætter Mod i sine Omgivelser. Brandes.
VIII.158. -mane, v. [-ima'na] vbs. -ing

(MO. D&B.). (ænyd.d.s.i bet.l) 1) [5.2]

tilskynde, opfordre til at komme; kræve, at

en skal komme; (ind)stævne. ingen af Ade-
len skulde understaae sig at udeblifve med
sin Rosz-Tieneste, naar den blef opmanet.
Slange.ChrIV.1458. opmane en for Retten.
VSO.

II
nu kun (sj.): tilskynde, opfordre til

at gøre noget. (Malherhes) digte var . . op-
maninger til Richelieu om at slå huguenot-
terne ned.VVed.C.63. Bregend.GF.24. 2)

[3.2] C3 m. h. t. overnaturlige væsener, afdødes
aander: mane (III.2) op ell. frem; ogs. overf.,

især m. h. t. svundne tider: fremtrylle" for ens
blik. Stephensens Piece opvakte aldrig den
allermindste Opmærksomhed . . den var
allerede død den litterariske Død . . da Ge-
neralfiskalen fremstod og opmanede dens
Maner.Birckner. Tr.lOl. Grundtv. Udv. V.396.
*et Bierg,

| Opmanet ved Dæmoners Hielp
SLfDyhet.Hauch.MaastrichtsBeleirhig.(1832).
90. -march, en. [3.3] (især ^) vbs.til -mar-
chere (ell. marchere op); navnlig: udvikling
(under fægtning) af en troppeafdeling (tak-
tisk opmarch) ell. troppers sammendragning
efter mobilisering og fremrykning inden krigs-

operationerne (strategisk opmarch). VSO.
MilTeknO. det Regiment, Johannes hørte
til, blev standset i sin Opmarsch. If?^.JJ.
III.58. den tunge, dumpe Tone af Hær-
masser i Fodslag, ()pmarschen mod Græn-
serne. JVJens. A.II. 220. jf.: Opmarch . .

med Skibe. Scheller.MarO. \\ billedl.; især i

forb. som være i opmarch, være i an-
march; navnlig: tage sin begyndelse; være
ved at indtræde, „hvordan fik De at vide,
at Politiet kom?" „Jo, jeg skal sige Dem .

.

naar Privatvægteren ser, det er i Opmarch,
saa giver han de tre Slag paa Ruden."

CMøll.PF.240. Fagforeningsbevægelsen og
Arbejderstandens vældige Opm arsj. Pow i.

LP.VIII.117. der skulde tages Stilling til

den Strike, som er under Opmarsch.HomoS.
VD.14. der er en Forlovelse i Opmarch.
Borregaard.VL.J11.133. -marchere, v.

[3.8] vbs. -ing (VSO. Schand.AE.lOO), jf.
-march, (især ^) begive sig til et sted og
tage opstilling der; marchere (2) op; spec. om

10 troppeafdeling : udvikle sig fra en smallere

formation til en bredere. Exerceer-Reglement
forCavalleriet.(1808).123. VSO. MilTeknO.
Udenfor opmarscherede og stode i Ræk-
ker alle Godsets Skolebørn. ECAnd.XII.

290. Feltbatterier og større Trainkolon-
ner opmarchere paa Parkpladsen. Tjeneste-

regl.143. Vi opmarcherer, hver Bataillon
for sig, i Kompagnikolonne i Byens Ud-
kant. Bønnelycke.Sp.252.

Il
i sammenlignin-

20 ger ell. billedl. en hel Skare Fluer, der
vare opmarscherede i Rækker som Sol-
dater. Goldschm.II.258. *troer Du ogsaa,
Manden vilde ha'e Dig,

|
naar Du kom

opmarsjerende
|
med Kone under Armen.

JakKnu. Va.l36. et Utal af Flasker stod .

.

opmarscheret paa Skjænken. HSchwanenfl.
H.29. i forb. m. med: fremkomme med. op-
marchere med mange Indvendinger.Z)Æfi^.

II
m. obj.: lade marchere op; overf.: [PC]

30 Zahle.EtatsraadindeBruun.(1853).ll. (han)
trak Kisten med Smykkerne frem og op-
marcherede Ringene paa Rad foran sig.

Hjemmet.l912.303.sp.2. -maske, v. [I.2]

vbs.-nmg (TelefB.1933.8p.5644). (jf. -hækle;
haandarb.) maske (IV.3.1) op; især: reparere

(en silkestrømpe olgn.) ved at ordne en maske,
der er løbet op. opmaske et Hul paa en
Yante.VSO. Silkemasker opmaskes usyn-
ligt. Pol.^''hl929.20.sp.4. -meje, 1;. [1.2,7.2]

40 [-imai'a] {ænyd.d.s.; landbr., især i perf.
part.) afmeje; især: blive færdig med at meje.

*Bonden faaer sit Korn | Opmeyet og
i l{uiis\Wadsk.Brud€v.IV.C2r. de større

Gaarde vil behøve een å to Uger for at

faa indhøstet; opmejet har derimod de
allerfleste. Ugeskrift f.Landmænd. 1907. 550.

-mejs^le, v. [6.1] [-imai'sla] vbs.-mg (Sal.

XIIL1014. Ugeskr.f.Læger.1922.194). aabne
med en mejsel; især (med.): aabne en knogle;

50 mejsle (2) op. Kæbehulen . . opmejslet.
Boa8.Zool.*607. -mudre, v. [3.i] [-imoå'ra,

-imuå'ra] vbs.-ing (Luxd.I)agb.I.159. Schel-

ler.MarO.). (fagl.; især som vbs.) fjerne
mudder i vandløb; m. obj.: rense (et sted)

for mudder; mudre (3) op. vAph.(1764).
Man har . . opmuddret Sandgrundene til

en Dybde af . . 8 Fod. Molb.BfS.l. 128.
opmuddre en Rende.JPaludan.M0en.il.
(1824).123. Scheller.MarO. \\ billedl: fore-

de tage en udrensning ; som vbs.: HarNiels.TT.
111.171.

II
/lef h7 &^ a. Opmudrings-apparat,

-arbejde, -fartøj, -maskine, -væsen (foræld.;

spec. om det offentliges foranstaltninger for
Kbh.^s havns opmudrivg (jf. Mudderforval-
ter;. Vejviseren.1807.43 1). f -mudse, v.

[11] (-muise. Sort.PSkan.79. Slange.ChrlV.

XV, Rentrykt zs/g 1934 60
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1074. -mytse. Hersl.Præd.SS). -ede ell -te

(jf. Moth.MlTO). {ænyd. opmudse ofl., mudse
op (Kalk.III.347); fra mnt. upmutzen, hty.
(jf. Moth.M170). {ænyd. opmudse ofl., mudse
op (Kalk.III.347); fra mnt. upmutzen, hty

aufmutzen; 2. led er mnt, hty. mutzen, egl.

afkorte (jf. Motser)) pynte; udstaffere ; især

uegl.: gøre stort væsen af; overdrive; ud-
smykke. *Her seer man Prakkeren paa
Cavalersk at studtze, | Og for Creditens
skyld, sin Tilstand høit opmutze (Tychon.
Vers.23S: oppudsej. Tychon.(NkS4'>828b.8).

Jeg formoder, at denne Sag meget er

opmudset af (politiet) ^ hvilke ikke ere

Venner af T.Cit.l800.(HistMKbh.VIL159).

t -nmlden, adj. [7.2] {til I. mulden ell.

I. mullen) hensmuldrende; raadden. Tand-
Pine (kommer af) opædte eller opmulne
Tænder. JBang.S.146. f -miiline, v. [3.2]

(jf. mulme op u. I. mulme I.2) om uvejrssky,

taage olgn.: trække op. *den opmulmed
Qvalm, der skiulte Soelens Øye. PoulPed.D
P.41. -munstre, V. se -mønstre, t-mnn-
terlig;, adj. {nt. d. s.) opmuntrende, en
opmunterlig Tale. ThSchmidt.E.18. -mnn-
tre, V. [2.1, 11.1] [-\mon'dro] præs. op-
muntrer. Høysg.AG.64. imp. (1. br.) -muntr
(Brandes. Volt.1.290) ell. (nu næppe br.) -mun-
tre (Kingo.197. Blich.(1920).VIL222). vbs.

'ing (s. d.) ell. t -else (Sort.HS.B4r. LTid.
1741.666). {ænyd. d. s. i bet. 2; jf. muntre
op u. muntre i og S) 1) f vække af søvn
ell. bevidstløshed, en Guldsmeds Kone . .

var bestædiget til Jorden, men om Natten
igien opmuntret, da nogle af Graverne
vilde trekke hende en Ring af Fingeren.
LTid.1723.247. 2) vække ens livskraft, mod;
sætte energi i; opildne; oplive; ogs.: bringe
i godt humør; gøre munter; ofte i forb. m.
til og flg. betegnelse (f inf. direkte tilknyttet.

Borrebye.TF.20S) , der angiver hensigt ell.

maal: tilskynde, anspore til noaet. adskil-
lige kloge og rætsindige Folk, der seer
gierne at Laster blive igiennemheglede
med Eftertryk, holder mig beqvem der
til, og derfor opmuntre mig til at mora-
lisere. B^oZ6.ZSÅr.iI.5. Han er alene istand
til at opmuntre et heelt Selskab. FiSO.
Brandes.VoltI.290.

||
(nu sj.) m. h. t dyr.

*jeg kun Hesten i sit Løb opmuntre vil.

Fal8t.Ovid.lS9. || m. tings-obj.; især m. h. t
sindsstemning ell. arbejde, hånd opmuntrede
(1871: oplivede^ folkets aand igien, i det
samme de hørde disse ord. IMakk.l3.

7

(Chr.VI). saa let som det er at opmuntre
Videnskaberne, saa let er det og at un-
dertrykke dem. JSneed.1.367. „Man maa
opmuntre Kunsten I** sagde (prinsessen til

svinedrengen). HCAnd. V. 274. Brandes.IX.
514. jf. (spøg.): et søvnigt Tællelys, der
jævnlig maatte opmuntres med den uund-
værlige Lysesax. Paludan.(Bornh.Samlin-
ger.Xin.(1920).136).

\\ (nu næppe br.) refi.

*Nu velan, vær frisk til Mode,
|
Sjæl og

Sind opmuntre dig. SalmHj.68.1. I denne
Elegia opmuntrer Poeten sig selv til at
holde sin Frues Fødsels-Fæst høytidelig.
FalstOvid.120. || m. tings-subj.; især: gøre

et oplivende, ansporende indtryk jma en.

disse Hendelser skal opmuntre jer til at

elske hinanden desmeere. Eolb.Masc.III.
12. min Kones Smiil opmuntrer mig. Ja-
cobi.Luxd.25. part. opmuntrende som
adj. værdige Forfædre bør være opmun-
trende Exempler for Børn og Efterkom-
mere. ilfaZ^.iS'^J?.**5«'. *Intet opmuntrende
Raab og intet Bifald ham hilser. Holst.II.

10 153. jeg har opgivet det; den første un-
dersøgelse var (ell. virkede^ just ikke op-

muntrende
i
-mnntrins:, en. [-|mon'-

drei[] flt. -er. vbs. til -muntre 2 (ell muntre
op^; ogs. om ting ell. forhold, der virker op-

muntrende. Hiulet, som alleene driver mig
(til at skrive), er alleene mine Venners Op-
muntringer.Holb.Ep. V.3. Han vil vove det,

og Vanskeligheden selv er ny Opmuntring
for hans Siel.Sporon.Mod.201. Rundtom

20 lød Bifald og Ov>muntring.HCAnd.III.204.
Brandes.1.438. J| hertil bl. a. Opmuntrings-
middel (Kierk.VllI.341), -ord (gram., nu
næppe br.: interjektion , der udtrykker op-

muntring. VSO.), -præmie (præmie, der (uden
egl. hensyn til præstation, standpunkt) skal

opmuntre til fortsat arbejde. G. brugte næ-
sten alle sine Stikkelsbær som Opmun-
tringspræmie for de flinkeste af sine Ele-
ver. Aakj.VB.151. FrPoulsen.MD.139), -tale

30 (Holb.Ep.V. 188. en Trøste- og Opmun-
trings Tale. LTid.1743.355). -mure, v.

[I.2] [-mu'ra] vbs. -ing (s. d.) ell. (nu næppe
br.) -else (Prahl.ST.L20). {ænyd. d. s., jf.
mure op u. mure 3.4; fagl, især i perf. part.)
opføre af murværk. Han lod murene af

grunden opmure, og bragte udi fuldkom-
menhed den heele fortification. HoZfe.i)^

B.568. (kirkeskibets) Krydshvælvinger bæ-
res af fire svære opmurede Søiler. Eøyen.

40 (DMdskr.1856.170). et opmuret cylindrisk

alter. De forhist.TideriEuropa.(1927).L174.
overf.: En (egentlig lære maa) bygge paa
ganske anderledes opmuret Grundvold.
JohsSteenstr.ED.240.

\\
[ll.i] reparere for-

faldent murværk; reparere med murværk,
billedl: jeg (vil) opreise Davids faldne
Hytte, og jeg vU opmure Bruddene der-

paa (Chr.VI: gierde reverne; 1931: tætter
dens Revner). Am.9. 11. -mnring;, en.

50 [-imu^rei[] flt -er (Molb.Reise.III.39). (fagl)
vbs. til -mure (ell mure op^. LTid.1727.332.
Murmesteren havde besørget Opmurin-
gen af en . . Tilbygning til hans Bageri.
uSchmidt.MD.167. \\ konkr.: hvad der er

opmuret; spec: mindre, primitiv murkon-
struktion. OecMag.IV.341. gravene var ind-

rettede (saaledes): en rektangulær fordyb-
ning i den faste grund, i dens sider en
opmuring af mindre sten, som bar et

60 plankeloft. De forhist.Tider iEuropa.(1927).
1.174. -mntse, v. se -mudse. -myge, v.

[11] [-imy-'qa] (sj.) gøre myg (blød, højelig);

blødgøre; opløse. De sletteste Sorter (bly-

ant kan ikke) skiæres, men maa opmyges
i Lyset, for at spidse dem. KSelskSkr.Xl.
339. -mygelig;, adj. (nu næppe br.) til
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-myge: som kan opmyges. Sten-Marv (er)

ikke ret opmygelig i Vand. Forsøg tilMe-

tallersPaaskjønnelse^1790).57. -mytse, v.

se -mudse. -mærke, v. vbs.-nlng (s.d.).

O [1-8] (fagl) sætte mærker paa; afmærke
(1). S&B.

II
(no.) m. h. i. farvand: afmærke.

S&B. Larsen. \\ især ((^): afsætte mærke(r)
paa et arbejdsstykke (som viser, hvorledes det

skal udarbejdes). Et enkelt Punkt opmær-
kes med en Kørner. Hannover. Tekn.2. 2)

[12] (ænyd. d. s.; jf. ty. aufmercken samt af-

mærke 2;jf.: „sielden." vAph.(1764)) lægge
mærke til; bemærke; iagttage, (han) har selv
flittig opmerket Landets Beskaffenhed.
LTid.1727.14. -mærke-apparat, et. ^
til -mærke 1: apparat, hvormed et arbejds-

stykke mærkes før udarbejdelsen. Hannover.
Tekn.2. f -mærker, en. til -mærke 2:

iagttager; observatør, det særdeeles foran-
derlige Veirlig, som det i nogle Aar har væ-
ret og hvorom flittige Opm erkere har gi-

vet heele Tabeller. Lesser.Qvægsyge.(1763).

30. vAph.(1772).III. -mærkning:, en.

flt. -er. vbs. til -mærke. 1) (især i^) til

-mærke 1; ogs.: tegning paa gods, der viser,

hvorledes det skal udarbejdes. VærktMask.
119. Hannover. Tekn.2. \\ hertil 6Z. a. Op-
mærknings-værktøj (FagOSnedk.). 2) f til

-mærke 2; iagttagelse; observation; ogs.: be-

mærkning. vAph.(176é). Lader os endnu
fiøre nogle Opmerkninger angaaende Fø-
en. vAph.B0.198.
opmærksom, adj. [a)b'mBrg(i)S(om(')l

{fra ty. aufmerksam, afl. af aufmerken
(se opmærke 2); jf. op 12 samt mærk-
som)

1) som lægger mærke til alt, ell. som hur-
tigt, let mærker ell. opfatter noget; som med
øjne ell. ører følger og opfatter, hvad der

foregaar; agtpaagivende; paapasselig;
ofte i forb. m. præp.-led (især m. paaj, der

angiver det forhold, den sag, man følger, er

optaget af. Kongen betragtede ham og
hans Folk meget opmerksom. i2eiser.J.5i.

*Tael kun; jeg er opmærksom, naar du
tsi\er.Hrz.lX.323. opmærksomme Tilhø-
rere. PEMull.^38. Han var meget opmærk-
somt beskæftiget med at trække sin . .

Filthat . . ned paa Hovedet. JFJac.1.287.

II ofte i forb. som blive, være opmærk-
som paa. Hauch. VI1.340. En Deel unge
Herrer vare blevne opmærksomme paa
Ånnunzisit2i.HCAnd.I.163. gøre opmærk-
som paa (ofte ubøjet efter obj. for gøre
i intk.ell.flt.: Levin. jf.Mikkels.Ordf.209),
henlede opmærksomheden paa; ogs. i al alm.:
meddele en iagttagelse ell. bemærkning; be-

mærke ; nævne. *ham en Hændelse . .
|
Op-

mærksom giorde paa den tabte Skat. Oehl.

V.155. Udlændinge . . have gjort os op-
mærksomme paa vor egen Qvægraces for-

trinlige .. Egenskdiher. Blich.(1920).XXI.
11. De har jo før gjort mig opmærksom
paa den Fejl, og jeg lover Dem, det skal
blive bedre. Hostr.EF.1.7. uden obj. for
gøre: Jeg lever af at gjøre opmærksom

paa Misbrug. Heib.Poet.VI. 181. Jeg må
endnu gøre opmærksom på én omstændig-
hed. ilfi/c/ce^s.Ord/*.^ 5*. i pass.: kun åbenbare
fejl . . er rettet, og der er . . i de textkritiske
noter . . gjort opmærksom derpå, og op-
lyst, hvad texten har påvedkommende sted.
DGL.I.LXxiv. Til8k.1934.L178.

\\
(sj.) i

forb. m. for, som betegnelse for, at man er
særlig indstillet, følsom over for noget. For

10 at opfatte disse Træk i Billedkunsten rig-
tig maa man være opmærksom for, at der
i Indledningskunsten finder en anden For-
skel Sted. JLange.BM.L48. 8mst.IL41.

\\

om dyr. Hunden læres at være opmærk-
som paa Herrens Yihk. PEMiilU38.

\\ om
udtryk, adfærd olgn.: som vidner om op-
mærksomhed. Hun sad . . med de opmærfe-
somme Øine fæstede paa mig.Winth.Nov.
12L

20 2) (videre udvikling af bet. 1) som følger
nogen ell. noget med deltagelse; som nærer
omhu for nogen ell. (sjældnere) noget; om-
hyggelig (for); især (ofte i forb. m. mod^;
som viser omtanke for at opfylde en andens
ønsker, glæde ham, faa ham til at befinde
sig vel; elskværdig; forekommende, en
ivrig og det geme'ene Bestes Velfærd op-
mærksom Borger.LTid.1737.268. Fra dette
Øieblik af var hun yderst opmærksom paa

^(o: omhyggelig for) mig. Gylb.Novehll.SO.
*Mig du intet vil forære,

| Ej engang en
Appelsin 1 |

Den maa mer opmærksom
være,

|
Som har Lyst at kaldes min.

PMøll.1.114. begge ere saa opmærksomme
og nydelige mod mig. HCAnd.BC.1.325.
Damer, som Kavalerer opmærksomt ville

hjælpe. Goldschm.II.341. (han) gav hende
en lille Rejseflakon . . og Fru M. sagde
smilende: — Det var en opmærksom Søn.

40 Bang.L.293.

3) (jf. Opmærksomhed 3 og mærksom 2)

t m. pass. bet.: som man iagttager, obser-

verer; som man har sin opmærksomhed hen-
vendt paa, ell. som fortjener opmærksomhed,
er værd at lægge mærke til. Den Preussiske
Flottille . . havde Natten over lagt til An-
kers under den lille Øe Stubber . . hvorfra
man kan holde den heele Kyst opmærk-
som. Thaar.KS.601. jf. gøre sig bemærket

50 u. bemærke 8: Til de nyttige Opfindelser
. . henrører og den Kunst, at tørre . . Kiøk-
kenurter og Rødder. Hr. Johan Georg
Eisen . . har herudi især giort sig opmerk-
som. Eisen. Urters ogRødders Tørring, (overs.

1783).Fort.L
Opmærksomhed, en. [(ob'm^rgscnm-

ihe'5] flt. (i bet. 2) -er. det at være opmærk-
som.

1) til opmærksom 1: det at være agtpaa-
60 givende, lægge mærke til noaen ell. noget og

faa et klart og tydeligt billede deraf; agt-
paagivenhed; ofte: levende interesse for,

opfattelse af, hvad der møder, viser sig

for en; undertiden (filos.) om sjælelig evne,
der bevirker, at man kan koncentrere sin

bevidsthed om noget, (ofte i forb. m. paa

69*
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(navnlig i udtr. som henlede ens opmærk-
somhed paa^ elL, m. overgang til bet. 2, f or^.

Persien er visseligen ikke et lidet Rige i

Asien. De mange Forandringer, som der
ere forefalden, ere ikke at ansee uden
opmærksomhed. LTid.1740.507. Ting, som
ikke ere den allermindste Opmærksom-
hed værd. Eahb.Tilsk.1792.445. *Da fik de
blinde Syn,

|
Og Hørelse de døve,

|
Op-

mærksomhed de sløve. Grundtv.SS.V.122.
Ubetænksomhed i et Tilfælde, hvor (en

forfatter) var opfordret til Opmærksom-
hed paa, hvad han foretog sig. Stænder-
tidende fØerne.l836.sp.l653. (han) var idel

Opmærksomhed for Stykkets GRUg.CBernh.
JSF.KIII.259. Schweiz (har nylig) tildraget

sig den offenlige Opmærksomhed. Gold-
schm.NSM.1.98. Eøffd.Psyk.n56.\\ henlede
ens opmærksomhed paa, se henlede,
have sin opmærksomhed henvendt
paa, se henvende 2.i. med spændt op-
mærksomhed olgn., se spænde, vække
(nu næppe hr. opvække. Stampe.YI.227.
Ørst.Br.1.44. PVJac.Breve.79) ens op-
mærksomhed, gøre en opmærksom paa
noget; især: vække ens interesse ell. forbav-
selse, et svagt Glimt af et Lys vækkede
hans Opmævksom\iQd.Ew.(1914). V.147. Da-
men, der havde vakt min Opmærksomhed,
nikkede ven\\øt.HCAnd.I.255. At en Skue-
spiller . . var bleven anholdt som Aalestan-
ger . . vakte naturligvis nogen Opmærk-
somhed. Goldschm.Smaa Skildringer. (1887).
34. Rist.J.84.

2) til opmærksom 2: det at vise omhu,
levende interesse for nogen ell. (sjældnere)

noget; deltagelse; omhyggelighed; in-
teresse; især: høflighed; venlighed;
forekommenhed, (ofte i udtr. som vise
opmærksomhed og i forb. m. mod^. med
Rækken af en Gaffel . . Iskiænken af en
anden Viin (benyttede de lejligheden til) at

vise Selskabet Opmærksomhed. J5a^^es.L.

11.115. Blev Nogen i Familien syg, vare
de idel . . Opmærksomhed. Gylb.(1849).X.
48. Inderlig Tak for al Deres Artighed
og Opmærksomhed mod mig. HCAnd.Bre-
ve.1.34. Naar en Pige er bleven forlovet,

stiger i Førstningen hendes Opmærksom-
hed for hendes Veninder. Goldschm.1.244.
Denne Konstflid har Regieringen skien-
ket megen Opmærksomhed. MO. et trykt
Kort, hvorpaa der staar: „Hjertelig Tak
for udvist Opmærksomhed ved mit Zvibi-
læum"". EGad.TT.137. jf: Hun kunde nok
lide, nu og da at modtage en smuk For-
æring, ikke just for Gavens, men for den
Opmærksomheds Skyld, som Gaven ud-
viste. Rowel.Br.ll4. || om ting ell. forhold,
hvormed man viser høflighed, venlighed (fx.
om haandsrækninger, smaagaver olgn.). du
er saa god, og har altid de tusinde smaa
Opmærksomheder for os herhiemme. Gylb.
(1849).11.14. Grossereren indbød til en
stor Middag Peer og Syngemesteren. Det
var en Opmærksomhed. B'CJ.wd.77. 5PP.

jeg havde budt ham en Cigar — en lille

Opmærksomhed, som jeg veed, han sæt-
ter Pris psiSL.Schack.323. Han var bleven
bragt til Sæde . . i den Fløjls Lænestol,
der netop var en „Opmærksomhed" fra
ham selv. MSchmidt.MD. 109. jf: (han)
havde hundrede Smaaopmærksomhe-
der for sin lille Veninde. CBernh.NF 111.
210. Hele Vinteren havde hun . . kræset

10 for mig . . sat Blomster ind paa mit Væ-
relse . . jeg fandt Behag i hendes Smaa-
opmærksomheder og gjorde Gengæld.^wc?
Nx.DB.175.

3) t til opmærksom 3: ting ell forJiold,

som vækker ens interesse: bemærkelses-
værdig ting ell. sag; mærkelig gen-
stand. Helgen-Billeder . . af saadan Stør-
relse, at de kunde . . tiene til Prydelse og
OpmeTksomhed.Klevtnf.(KSelskSkr.VL15),

20 (mineralgangenes) Fald i henseende til Ho-
rizonten er og ustadig; hvilket er en an-
den Opmerksomhed for Biergmsdnd.vAph.
Nath.1.317.
Opmærksomhedis-sig^nal, et. [1]

^ indledende signal, der skal paakalde mod-
tagerens opmærksomhed. S&B. Scheller.MarO,

jf. Internat.Signalbog.(1921).5.

op-manstre, v. [3.3] [-imøn'sdra] (f
•munstre. Rostgaard.Lex.039c). (sj., nu næp-

30 j9e br.) samle; stille paa benene; fremkomme
med. see bister ud, skryde paa en an-
stændig Maade, opmønstre nogle 100de
fremmede Navne, som ingen forstaar.

Kom Grønneg. V. 11 9.

opnaa, v. ['(obiuå'] (f oppenaa. JR
Paulli.Kdndest.Fort.) -ede. vbs. -else (s. d.).

{ænyd. d. s. (i bet. 1 og 2.2J; til op 5; j/.naa
op (u. I. naa 4.ij og ernaa)

1) komme helt hen til nogen ell. noget;
40 naa (hen til). I.l) (nu dial.) m.h.t. per-

son: naa; især: indhente; ogs.: gribe;
fange. Laban opnaaede (1871: naaede)
Jakob, og Jakob havde slaget sit paulun
paa \i\eTget.lMos.31.25(Chr.VI). tvende
Rigens Raad (blev) udskikkede til (Gustav
Adolf)y som de opnaaede udi hans feyre-
ste og lykkeligste Fremgang med Krigen.
Slange.ChrIY.756. *Saa jager Løven jo

for at opnaae en Hiort. NKBred.Metam.49.
50 YSO. OrdbS.(sjæll.). 1.2) (nu næppe br.)

m.h.t. sted: ankomme til; især: naa med
besvær, møje. Skibet opnaaer snarist

Haunen, naar de stormende Bølger pid-

sker . . efter det. Sort.ClR.9. Holb.DR.III.
246. *(hyrdinderne) muntre følges ad,

|

Og snart opnaae de vante Samlingssteder.^
CFrim.Poet.l2. YSO.

2) uden steds-bet, m. h. t. virksomhed ell.

udvikling: arbejde sig, skride, vinde frem til

60 et vist maal; naa. 2.1) (jf. bet. l.i; nu l.br.)

komme paa højde med nogen ell. noget ;'^

blive jævnbyrdig med; naa (L3.i) i en
\

vis henseende.' Til Konster og Handvercke-I
ere de Tydske temmelig beqvemme, hvor-]
vel de derudi ikke opnaar deris Naboer^

'

de FrsLUske. Holb.Anh.4. Mon du vil blive^i
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i Stand til at opnaae de fortreflige Myn-
stere af Elskovs og Krigs Romaner. Suhm.
11.212. Hin unge Lærde, som vilde om-
fatte alle Videnskaber og opnaae en Leib-
nitzes Roes. Sporon.Mo(l.212. opnaa sit For-
billede. /SÆ^. Som Rytmeskaber og Rim-
kunstner staar Karlfeldt i sine . . Digte
uopnaaet blandt nulevende svenske Big-
tere. GaclsMag.1931.304. 2.2) m.h.t maalet,

det punkt, hvorimod en udvikling er rettet; lo

nu især (m. overgang til bet. S) m. h. t. ønsket,

eftertragtet maal. en Steen-Plade paa 4.

Piller, som skal have højden af Christi

Statur, og foregivis der, at ingen der un-
der skal have staaet, som den høyde har
opnsLSied. P/lug.DF.191. En vis Fordeel
lokker, et vist Øiemed skal opnaaes. I

fuld Tillid begynder man da.. Sporon.Mod.
211. Han opnaaede aldrig den Grad i

Fuldkommenhed. MO. især (m. overgang til 20

het. 3^ i forb. som opnaa sin hensigt,
sit maal. *Mit Hiertes Ønske nu jeg en-
gang har opnaaet. Holb.Mel.1.6. opnaaende
(Chr.VI afvig.; 1907: naar I naa^ Maalet
for Eders Tro, Sielenes Frelse. 1Pet. 1.9.

Opnaae sine Hensigter. F/SO. opnaa sine
Ønskers Maal. D&H. || m. h. t. tidspunkt.

Ach yndigste Leonora, nu er den ønske-
lige Tid kommen som vi har giort os saa
megen U-mag for at opnaae. Bolb.Jul.13sc. 30

jf.: *Herre-Dagen sin Begyndelse opnaadte.
ÉeynikeFosz.(1747).288. navnlig m.h.t. al-

derstrin: *Kongen opnaae Sneehviid Al-
der I S^<m6.87. om Dem, min Charmante I

skulde man troe, at De ikke endnu havde
opnaaet Deres tredivte Aar. PAHeib.Sk.II.
242. (jeg) havde opnaaet min myndige
Alder. Gylb.1.53. (kaptajnen) afskedigedes
af Krigstjenesten paa Grund af opnaaet
Aldersgrænse. BerlTid.^'liA933.M.7.sp.6. 40

3) (til bet. 2.2) især m. abstr. subst. (vbs.)

som obj.; m. forestilling om et vist (især:
heldigt) resultat, en (lykkelig) afslutning paa
en virksomhed ell. udvikling: komme i be-
siddelse af; faa; skaffe sig; vinde, jeg
ventede at opnaae denne Lykke (o: at

blive forsonet med mit fædreland) igiennem
den Engelske Admirals gode Megling. CP
Rothe.JN.185. Kundskaber, som jeg er .

.

langt fra at besidde eller at kunne op- 50

nB.3Le.Molb.F.32. jeg har opnaaet den saa
længe attraaede Audiens. Heib. Poet. VII.
335. Opnaaes da ei heller Enighed, skal .

.

hvert Thing udnævne et lige Antal Med-
lemmer til at træde sammen i et Udvalg.
Grundl.(1849).§57. intet Opnaaet gjør den
Virkning paa Sjælen, som Attraaen og
Savnet loregjøgle En. Brandes.B.199. tre

unge Tyre solgtes og opnaaede gode Pri-
ser. Fleuron.KO.97. || især m. inf. som obj., 60

som udtr. for, at et vist resultat naas, at

noget lykkes for en. han . . havde (ikke)

kunnet opnaae, at vinde den geistlige Høi-
hed over den danske Kirke.Molb.DH.il.
254. Madame de Montespan hviskede til

Kongen Resten af, hvad Garderkaptejnen

havde sagt. Den Gang opnaaede hun at
giøre Kongen rasende. Schand.IF.221. et

Mirakel var det . . at han . . virkelig op-
naaede at blive 10.PoVU1920.ll.sp.2.

\\

være til at opnaa, være opnaaelig. MO.
(u. opnaaelig^. (jf. naa sp.798^^; sj.) i pass.:

I mere end et Aar havde han ikke seet
sin Elskede, men næste Søndag kom hun
paa en Gjennemreise til Kjøbenhavn, og
et kort, men ubetaleligt Stævnemøde paa
en vis bestemt Time var da til at opnaaes.
Gylb.XI.199.
opnaaelig:, adj. [cob'nå'ali] (jf. L naae-

lig; især i ssg. uopnaaelig, jf. dog Feilb.)

til opnaa 2 og S, især om maal ell. ønske:
som kan opnaas. Tanken fører os naturligt
til den yderste Grændse af det Opnaae-
\ige.Ørst.(MO.). Andre glemme det op-
højede, men fjerne Maal, idet de lokkes
af nærmere og lettere opnaaelige Glæder.
Blich.(1920).VIII.61. udenVaklen ogTvivl
(kan han) forfølge et . . for ham opnaaeligt
Maal. PalM.TrJamb.52. (sælge aktierne) til

en hvilkensomhelst opnaaelig Kurs.JacPa-
ludan.lJR.145. || om person (navnlig kvinde):
som man kan komme i besiddelse af, komme
til at eje. det bragte hende netop det ene
Trin ned, der gjorde hende formodet op-
naaelig. NisPet.SG.433. CP Opnaaelig:-
hed, en. PEMull. KristeligtMoralsystem.
(1808).437. Kohélet (o: Prædikeren)^ der
ikke tror paa Opnaaeligheden af Retfær-
dighedens Herredømme. Brandes. XI. 433.

il (^j-) <^*^* hvad der kan opnaas, hvad der
er muligt. Kongetronen (var) ganske an-
derledes end senere . . en Opnaaelighed
for lavættede Folk. DagNyh.^yiil921.3.sp.3.

(3 Opnaaelse, en. vbs. til opnaa, især

til opnaa 2 og 3. LTid.1755.223. Længs-
lers Opfyldelse, Idealers Opnaaelse. Gold-
schm.VIII.12. opnaaelse af et gode

j ||

(l.br.) i mere konkr. anv., om resultat, der
opnaas. Konsulen havde blot sagt god
for ham. Og for den lille Opnaaelse van-
drede han nu Forsmædelsens Vej ! AndNx.
PE.III.141.
op-nakke, v. [l.i] (jf. nakke op u. IL

nakke 3 o^ 4j 1) (nu sj.) knejse med nak-
ken; refl.: knejse; stikke hovedet i vejret;

ogs.: vise stolthed. *Hiorten med sine ud-
grenede Takker | Skiær Caprioler i Lunde
og Krat,

I
Bryster sig, kneyser og høyt

sig opnakker.Wadsk.133. jf.: (jeg) har
mærket en barnagtig Lyst til at opnakke
mig i ljYset.YilhAnd.AD.22. billedl: *Fri-

drichsborg, som sig saa høyt opnakker.
Wadsk.Skuepl.270. || i perf. part., om ho-

vedets (overkroppens) holdning: knejsende.

Modsætningen mellem de usikre Ben og
den opnakkede Overkrop. VilhAnd.K.I.155.
ThAMiXller.Holbergportrætter. (1 918). 89. 2)

(jf. nakke en hest op u. IL nakke 4; dial.)

part. opnakket, om hest: rask; springsk.

Feilb. -ne^e, v. [I.2] [-,ne-'q8] (sj., som
gengivelse af dial. udtale -nejej. (ænyd. op-

negge; jf. nege op (u.nege 1); landbr.ell.
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dial, især i pass. (perf. part.)) samle (sæd)

sammen i smaabunker ell. binde (den) i neg;

nege (1). Naar Rugen har ligget 2 a 3

Dage paa Mov . . saa opneges den, som
skeer saaledes, at man skyder Rugen for

sig med den ene Fod, og med Riven flyt-

ter og jevner Straaet, det bedste skee kan.
JPPrahl.AC.66. *Hver Dag hun nu til Ar-
bejd (o: høstarbejde) lod sig leje,

|
Men

smutted' hurtigt hjem hvert Øjeblik;
|
Dog

holdt hun Skridt ved hurtigt at opneje.ifa-
8te.(Nytaarsgave for Damer.1797.111). -ne-
ger,* en. [-ine'qar] (landbr. ell. dial.) til

-nege: person, som neger op; neger (II). Sal.

XIII.246(SaVXYII.795: Optagerj. Aarb
Frborg.1918.158. AarhSorø.1920.82. -no-
tere, V. [1.8] (især CPj notere (2.i); skrive

op. en Raadstueskriver opnoterede, Aar
for Aar, det vigtigste af, hvad der var
hændt Bjen.VYed.BB.835. I denne For-
tegnelse har han med stor Omhu opnote-
ret, hvem den portrætterede er, Kunstne-
rens Navn (osv.). Tilsk.l933.II.3éO. -næ-
se, en. [1.3] (st?. uppnåsa; j/. -næset; tale-

spr., 1. br.) kort næse, hvis næsebor vender
noget fremefter; især: lille, opadvendende
næse; opstoppernæse. Hun var mager og
høi; en bred Opnæse . . og brede Læber.
HCAnd.L.93. Charmen hos den nordiske
Kvinde, er jo netop hendes Ansigts Uregel-
mæssighed, stærkest markeret ved hendes
lille Opnæse.DagNyh.^y4l927.2.sp.2. -næ-
set, ae?/, (sv. uppnåst, -nåsig; til -næse;
1. br. i rigsspr.) som har opstoppernæse. Hen-
des lille elskværdigt opnæsede Ansigt.
Pol. ^Vio 1 902. 2. sp. é. DagNyh. ^»/lo 1926.2.
sp.l. OrdbS.(bornh.). -næste, v. se IV.
næste. -næTne, v. [-inæu'na] vbs. (nu
l.br.) -ing (Moth.N17. VSO.). {ænyd. d.s.;

jf. nævne op u. nævne 1.4) 1) [lO.i] (især
dial.) oftest i forb. w. efter : give navn efter;

m.h.t.barn: lade faa samme navn som en
anden (en ældre slægtning); opkalde; nævne
op. hånd gav Hr. Torben (herregaarden)
paa de Vilkor, at hånd efter ham skulde
opnevne sin førstefødde Søn Steen. LTid.
1724.441. *Skræderbørn . .

|
Man efter

mig, i Live selv, opnævner. Bagges.II.176.
Ole Lund . . blev opnævnt efter Bedste-
faderen. 4ar&5oZ6cEA:.i5»55.ii5. Feilb. Ordb
S.(Loll.-Falster).

\\ i videre anv.: benævne
(efter). Staten skal være opnævnet efter .

.

Dan. Schytte.Polit.l. Limbekkerne, som op-
nævntes efter en gård strax nord for græn-
sefloden. ^DJør^.1 7.5 75. Æblet (o: Marie-
æble) er opnævnt efter en Datter (Marie)
der paa GsL2iTden.Bredsted.Pom.III.447.

\\

(især i pass.) m. h. t. den, hvis navn anvendes.
Som da de Svenske haver mange børn,
og dem offte fattes paa navne, for at kalde
dem med, saa bliver Kongerne gemeen-
lig opnæfneåe. JacBircherod.R.94. Strange.
P.I.IOO. det vilde . . passe godt at op-
nævne JørgensMor. Lauesen.SD.150. talem.

(jf.u.næyne 1.4, opkalde 4=): nu kan du
dø, for nu er du opnævnt. i^ei/&. 2) [6.2,

10.2] (nu næsten kun arkais.) angive navnet
ell. betegnelsen for; betegne; især: nævne (2)

flere i en vis rækkefølge. 2.1) opgive navnet
ell. (især) navnene paa; opregne med navns
nævnelse, om jeg her videre vilde op-
nævne alle de Redskab, som bruges eller

brugtes i Kirken. Klevenf.( KSelskSkr.VL
15). KSelskSkr.IX.274. af gode Agerdyr-
kere . . ere der alt for Mange til her at

10 opnævnes. Blich.(1920).XXI1.190. Danm
RigHist.II.18S. 2.2) (jf. nævne 4.i; især
jur., foræld.) udpege; udvælge; ogs.: opfordre
(til). Naar nogen beklager sig forurettet
at være, paa Jord, Eng (osv.)y da skal af

Dommeren Uvillige Dannemænd opnæv-
nis, som skulle komme paa Aastæderne.
DL.1—17. smst.1—7—2. Otte Dage efter
skulde femten Bønder, som Erling selv
opnævnede, møde i Konghell. Grundtv.

20 Snorre.III.350. i denne Overenskomst op-
nævnte L. J. sin Ven L. T. som det ene
af de to Medlemmer af Voldgiftsnævnet,
hvem det tilkom ham at udpege. J^iSami.
4B.V.246.^(sj.) udpege (til en vis stilling);

nominere. Venstre var . . villigt, da det
havde Udsigt til at faa opnævnt en Ven-
stremand. Pol.^^U1903.1.sp.3. -næTner,
en. [-luæu'nar] (i etnografisk og folkloristisk

fagspr.) til -nævne 1: person (især: mytisk
30 stamfader), efter hvem en æt, et folk, en lo-

kalitet er opkaldt; eponym. Skjold var en
Opnævner .. for den danske Æt Skjoldun-
gerne. GSchmte.(DTidsskr.l905. 234). Se-
nere hen er (de to helgeners) Reliquier
bleven overført til den Basilica i Byen, i

hvilken de i Fremtiden dyrkes, og som
de er Opnævnere til. JPJacobs. Heros og
Helgen.(1913).57. DSt.1920.22. jf.: (Skuld
har) et nøjagtigt Sidestykke indenfor den

40 svenske Kongeæt Skilvingerne . . nemlig
Opnævnersken Skjalv. GSchUtte.HH.60.
Opodeldok, en (Saaby.'') ell. (sj.) et

(Meyer.^); oftest uden art. [o&o'dælidoo^] (be-

nævnelsen menes givet af den ty. læge Para-
celsus (1493-1541); med.) gelatineret sæbe-
o pløsningmed forsk, tilsætninger, der bruges
til indgnidning ved kontusioner, reuma-^
tisme olgn. JBaden.FrO. JMøller.Pharm,
Haandbog.(1823).99. Panum.504.

50 op-odle, V. [9] [-|0'5l8, -loQ'la] vbs.

•mg (VSO.). (efter sv. uppodla; sj.) opdyrke
(jord), opodle en Hede.VSO. || overf.: (ud)-
danne; kultivere, han skriver i et fuldtfær-
digt, opodlet kultursprog. Norden.1903.82,
opofre, V. ['(Dbimfra; ogs. (kirk., højtid.}]

cr>b"(ofr9] -ede. vbs. -else (s.d.) elL-lng (s.d.).\

(ænyd. d. s.; jf. ofre op (u. ofre 4); til op|
7.1

II
CP og oftest i præs. part, se bet. 4)

1) (nu sj. og kun m. overgang til bet. 2)
60 bringe som offer til guderne; ofre (1). Orac-

let siiger, at du skal opoffres, og ved din
Død Krigshæren reddes. Holb. Ul. III. 2.

Falst.0vid.95. \\ billedl. *Lad Verdens den
forvendte Flok

|
Opofre Satan længe nok

|

Guld, Vellyst, mange Penge. Brors.21. *un-
der megen Raslen, Knittren, Bragen, |

Blev
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Krøniken opofret Ildens Gud (o: brændt).

Bagges.I.179.

2) overf. anv. af bet 1. 2.1) f udgyde ens

blod; dræbe, hånd skal opoffres og er

min Hustrue skyldig, skal hun døe tillige

med. Holb.llJ.V.2. Lodde.(Skuesp.IV.318).

2.2) give til priSj sætte ens liv og velfærd

paa spil for at opnaa et ell. andet; over-
give til død ell. ødelæggelse, (ofte iforb.

m. for;. Det gaaer (i krig) til ligesom i

Skackspill: Bønderne maae opoffres, at

Officererne kand komme frem. Holb.Mel.

I.l. Mennesker (som) opoffre Tusindes
Liv . . for deres Herskesyge. Mynst.Betr.I.

205. opoffre en Uskyldig. V/SO. m.h.t.ting:

opgive. Klosterets Forraadshus var strax

kommet i Brand; det maatte opoffres og
tildeels nQåi\vQS.Ing.KE.I.202. || nu især

(1. br.): tilsidesætte skyldige hensyn til

en person ell. ting; prisgive; spec. m.h.t.
person: gøre ulykkelig; svigte; forraa-
de. hun førde Ordet for de andre, som
siden opofrede hende. Holb.Brv.196. Sta-

tens Beste blev opofret for smaa egen-
nyttige RQnsigtQX.JSneed.y11.502. Schand.
IF.205. 2.3) give afkald paa noget kært

ell. værdifuldt af hensyn til en sag, hengi-

venhed for en person; ofre (3.i). (især m.
hensobj. ell. i forb. m.for til angivelse af den
person (det formaal), man ofrer sig for, ell.

m.præp. til (styrende et abstr. subst.), der

angiver virksomhedens art), (han) resolve-

rede, at opoffre sit Liv til Fæderne-Lan-
dets Yri\ieå.Holb.Intr.I.20. *jeg dig Liv
og Blod til (o : som) Træl opofre vil. Falst.

Ovid.130. jeg (skønner) kun slet paa hvad
I her opofrer for min ^ls.j\å. Ing.VS.III.
152. Han har høimodeligen opoffret mig
alle sine Rettigheder. F^SO. Skjønt den
gamle Danser satte uhyre Pris paa sin

Nattero, besluttede han sig dog til at op-
ofre den og udspejde, hvad der (foregik).

Schand.BS.259.
|) (jf. bet. 2a) m. afsvækket

bet., i udtr., der angiver, at man helliger sig

til, ofrer sig for noget. En aldrende Faders
Sidste Ord til sin Søn, som er opofret
Herrens Huses Tieneste. FrLiltken.(bogiitel.

1767). de fra Statens Forretninger ledige
Timer opoffredes Muserne allene. ^'ams.

(Rahb.Min.1796.lII.121). Jeg har ikke op-
offret mit Liv til Kunst og Videnskab.
Kierk.II.154.

|| f »w. h. t. kunstværk, skrift olgn.

:

hellige; dedicere; tilegne. Forlæggeren
haver, ved et ziirlig Tilskrift, opofret Hans
Excellence . . von Holstein, dette Verk.
LTid.1744.689. et Værk, som er opofret
Venus. Suhm.II.187. 2.4) m.h.t. tid, arbejde,

penge: anvende paa en vis maade; ofre (3.2).

jeg vil . . opofre disse mine Blade paa at fore-

stille mine Læsere denne forunderlige Sand-
hed. Spectator.310. den ringe Tiid, den (o:

arbejderklassen) kan opoffre paa . . Oplys-
nings EThveTY.Rahb.Min.l795.II,212. (kon-
gen) har opoffret betydelige Udgifter for at

skaffe den tilkommende regjerende Genera-
tion en (god) Opdragelse.StBille.Gal.III.37.

3) (til bet. 2.8j» refl.: ofre sig for noget;

ogs.: hellige sig, indvi sig (til). Ade-
laer havde ligesom fra Barndommen op-
ofret sig til Søemandskab, og gaaet igien-

nem Navigations-Skoler. Holb.Ep.IV.347.
en Søn . . opofrede sig til den gejstlige

Stand. Blich.ll.553. opoffre sig for det Al-
mindelige. F/SO. HCAnd.Breve.1.56.

\\
(nu

næppe br.) hengive sig til noget slet, forka-
10 steligt. enhver, der har opofret sig til visse

Laster, vil nødig beskiæmmes. Spectator.6.

4) (til bet. 2.3 og S) i part. op ofrende
som adj.: som tilsidesætter hensyn til sig selv,

giver afkald for andres skyld; selvfornæg-
tende; uselvisk, hun var en udmærket
Sygeplejerske, trodsede Smitte, Nattevaa-
gen (og viste sig) som det mest . . opof-
rende Menneske. Schand.TF. 1.25. i døds-

annoncer:Yor kære, altopofrende Mor.Berl
20 Tid.^^/iil933.M.17.sp.l. om udslag af følelse:

(en moders) fornegtende, opoffrende Kjær-
lighed. J^ierfc.FJ.i 50.

Opofrels(e, en. ^<. -r. (.//". -ofring; især

CP j vbs. til opofre; undertiden ogs. om det,

der ofres. 1) (sj.) til opofre 1: ofring (1).

Grækenlands Guder lode sig forsone ved
Opofrelsen af Ifigenia. Goldschm.II.20. 2)

overf., især til opofre 2.3-4 og 3. Dyden
alene (kan) sielden bevæge Menneskene

30 til saa store Opofrelser, uden at under-
støttes af Æren. JSneed.IV.51. Opoffrelse
af Tid. Hauch.MfU. 114. Ved megen Ar-
bejde . . fik man Husherren løs af Klem-
men, men han slap kun med Opofrelse af

Hud baade paa Mave og Bsig. Schand.F.
287. jeg vil med Glæde gøre Opofrelser
(1819: opofre;, ja, opofres for eders Sjæle.

2Cor.l2.15(1907). || spec. (jur.) om (det at

bringe) økonomiske ofre; navnlig om afhol-

40 delse af udgifter for en anden, fx. for at

forbedre hans ting ell. indfri hans forplig-

telser, formuesopofrelse (Lassen.AO. 307), i

søretten spec. om forsætlig tilføjelse af skade

paa skib ell. ladning ell. om afholdelse af ud-

gifter for at afværge en truende fare, havari-

opofrelse (SaUXI.35).\\ hertil bl. a. Opofrel-

ses-evne (Schand.TF.lI.108), -trang (Pont.

LP.VIIL109). GJ Opofring:, en.jfH.-er,

d.s. 1) (sj.) til opofre 1. Isachs Opofring.

Sfi LTid.1754.263. 2) (l.br.) overf., til opofre
2 og 3. mange tusinde Mænds Opoffring
i Asien (paa korstogene). Holb.Kh.698. alle

Stænder . . have efter hinanden maattet
gjøre Opoffringen for det fælleds Yel.Blich.

(1920).XIII.181. Ewalds Pige (i „Liden
Gunver") viser fuld kvindelig Opofring:
„Og er dig min Arm til saa stor Behag
(osv.)''.HBrix.(GadsMag.l932.460).
op-olme, V. se -ulme. -over, præp. og

60 adv. 1) som præp., se op 16.6. 2) som adv.

2.1) (jf. op 1.1 og 4.1 ; til dels ved paavirk-
ning fra no.; 1. br.) om bevægelse opad, for

at passere en højereliggende strækning ell. naa
et højereliggende punkt. Saa gik Kvinderne
hjem (d : fra stranden) opover (o : over klitter-

ne). Drachm. IV. 318. rent instinktmæssigt
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fulgte (han) en lille Flok, som gik op over.

Flokken (bestod af) bjærgstigende Eng-
lænåere.Fønss.VA.lSS.

||
07'. op 4:.i; sj.) uden

forestilling om stigning: henad; hen. (han)
Driver opover mod Fonl. StellanRye.Løg-

nensAnsigter.(1906).26. 2.2) 07- oP ^-i; dagl)
som udtr. for, at et uvejr kommer helt hen
over ell. staar lige over ens hoved, nu maa
vi nok ogsaa se at komme ind, for nu
kommer det (o: tordenvejret) nok op over.S^

Jørgen.(1904).181. Vi faar utvivlsomt Uvej-
ret op over. Skyerne gaar imod. EErichs.

N.71.
li
den er lige op over, se VIII.

lige 7.4. -paa, præp. se paa. -pakke, v.

vbs. -ning (s. d.). (nu sj.) 1) [I.2] lægge (pak-
ker) oven paa hinanden, op paa et højere

sted; stable op. vi havde faaet vore Sager
oppakkede paa Forsædet af en Kareth.
Thiele.Breve.5. Naar Kasserne bedre op-
pakkes, vil der vindes betydeligt Rum.
VSO.

II
m. obj., der betegner det, noget læg-

ges paa: belæsse; bepakke (1); ogs.: fylde
med pakker; pakke fuld. (han) havde sad-
let og oppakket sin Rest. Ing.PO. 1.141.

Vognen er oppakket. MO. 2) [6.3] løse (en

pakke) op; pakke op; udpakke. vAph.(1759).
Vore Kufferter bleve oppakkede, og deres
Indhold efterseet. iemw. -pakning:, en.

(især ^) vbs. til -pakke. 1) som vbs.; især

til -pakke 1. Dagvognen (tøvede ikke) læn-
gere Tid, end Oppakningen krævede.5iic^.
(1920).XXVIII.68. Ved Oppakningen ta-

ges (fourage-)S3ekken tilligemed Kittelen
og lægges paa engang paa Hesten. MB.
1823.26. En nøjagtig og omhyggelig Sad-
ling, Optømning og Oppakning er af stør-

ste Vigtighed. Læreb. f. Hærens Menige. II.

For Hestetrainet.(1932).62. 2) konkr.: alt,

hvad der læsses paa noget; rejsegods; bagage;
især: hvad en soldat fører med sig (spec:
hvad en infanterist bærer) i felten; ofte i

forb. fuld oppakning, som sammenfat-
tende betegnelse for feltudstyr (tornyster, kap-
pe, feltflaske, ammunition, spade osv.). For-
skjelligheden af deres Oppakning bidrog .

.

til at give det hele Tog et broget Ud-
seenåe.PMøll.ESJII.88. Oppakning . . ind-
befatter ved Cavalleriet de Sager (det
Paktøi), Rytteren skal føre med sig paa
Hesten. MilTeknO. Et Æsel med hele sin
Oppakning. ffC4n(?.JiJ..356. Det var en
March paa en Mils Vej, med fuld Oppak-
ning, i Søleføre. Cit.l864.(KLars.VK.246).
en Trainkonstabel . . med en svær Op-
pakning af Gryder og Pander og Kasse-
roller. Z)mc;im.i)a.i04. Feltarb.32.

\\
(især

spøg.) overf. (Bødtchers to smaa digtsamlin-
ger) indeholder hans hele literære Oppak-
ning (Brandes.DD.124: Bsigsige). Brandes.
1.547. opvakte højskoleelever og andet
ungt folk af lettere oppakning. JBdvLe/im.
Præstevalg og præstedannelse. (1 906). 60. jf.

:

jeg havde for svær Oppakning (0: havde
drukket for meget). Blich.(1920).XXVII.157.
•palme, v. [l.i] [-ipal'mQ] {efter holl. op-
palmen, af holl. palm, haandflade; ^, sj.)

hale, trække op ved at hale „haand over

haand" (se Haand lo;. Roding. VSO. || refl.:

hejse sig op, klatre, entre op (v. hj. af hæn-
derne). Fisker.SøO. -pappe, v. [5.i] vbs.

-nIng. (jf. ty. aufpappen samt pappe op
(u. pappej; bogb.) fastgøre en bogs forsats-

fapir; anpappe. (især i pass. ell. som vbs.).

'orsatspapirets Tilsætning („Oppapning").
Naar Bindet er overklædt med Papir, maa

10 Forsatspapiret „oppapi)es". B^aanJ^ern.444.
-pasning;, en. vbs. til -passe (ell. passe
op^. 1) ^tZ -passe 1. \a) (nu næppe br.) be-

vogtning; beluring; efterstræbelse. KomGrøn-
neg.II.lO. under Hollandske Geleyde, eller

(rettest sagt) Oppasning, at hånd paa sit

Tog ikke skulle være for meget selfraadig,

brød (Mansfeld) op.Slange.ChrIV.557. VSO.
1.2) (nusj.) betjening; opvartning; spec: pas-
ning af en syg. Paulizky.Anviistiing tilSund-

M hedspleie.(1798).100. Officererne have Lov
til at udtage sig en Karl af Compagniet
til deres Oppasning. FSO. Det gjorde mig
saa inderlig ondt, at saadant et fint og
skrøbeligt Væsen skulde være ombord hos
os . . uden nogen kvindelig Oppasning.
Drachm.KK.70.

||
(nu næppe br.) tilsyn med,

røgt af dyr. JPPrahl.AC.87. Hestenes Op-
pasning. MjB.i808.55<2. VSO.

II
(nu næppe

or.) m. h. t. planter, de unge Morbær-Træ-
30 ers Oppasning. LTid.1755.86. Humle-Hau-

gers Anlæg og Oppasning. sms^.i 758.500.
Politivennen.1800.2036. 2) (nu næppe br.)

til -passe 2: tilsyn med arbejde, hverv olgn.

Holb.Rpb.II.2. Mand veed at Forpagtere .

.

ved deres Forretning og Oppasning behøve
en Eide-Best. LTid.l725.286. JPPrahl.AC.
51. -passe, v. [12] vbs. -ning (s. d.) ell.

(nu næppe br.) -else (OecMag.11.83). {ænyd.
oppasse, intr.: passe paa; efter ty. aufpas-

40 sen) passe paa; iagttage; vogte. 1) m.h.t.
levende væsen. I.l) (nusj.) m.h.t. person:
vogte paa, hvad en foretager sig; føre tilsyn

med; navnlig: mistænksomt holde øje med;
belure, en Forfatter, som har lidt mere end
sædvanlige Fortienester, maae vente at bli-

ve mistænkt og oppasset lige saa nøie som
Gulliver paa hans Reise i Lilleput. JSneed.
1.245. Altid maatte han oppasse Søerø-
verne, som fyldte Hsivet Kampm.Chrlll.

50 251.
II

især: lægge sig paa lur efter (en

fjetide); prøve at opsnappe; passe op. hånd
(blev) af denne sin Avinds-Mand og Efter-
stræbere oppasset, da hånd en gang kom fra

Horsens og ville til Vruip. EPo7it.(KSelsk
Skr.11.117). Nu begyndte han at lade sit

Forehavende fare, som gik ud paa, at

overrumple Panama, og at oppasse den
ost- og vestindiske Flode.Eeiser.7.4-2i. Ve-
nus, som alle veed, var løs paa Traaden,

60 oppassede han (0: Momus) i hver Krog,
saa hun aldrig noget Sted kunde være sik-

ker med sine (j'å\2iner. Argus.l771.Nr.42.2.
PMøllES.1.293. jf.: en enkelt Svirebroder
(ravede) nynnende hjem . . oppasset og

|

standset undertiden af et offentligt Fruen-
timmer. Jn^.Si^.ZI.iPO. 1.2) (nu, næppe i
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rigsspr.) drage omsorg for; føre tilsyn med
l| m. lut. person; især: være til ens tjeneste;

oetjene; opvarte, (et s])ædt barn) maa Nat
og Dag oppasses. Holb.MTkr.469. Han hol-

der en Karl, som oppasser ham. F/SO. MO.
uden obj.: oppasse ved Bordet. vAph.(1759).

II
m. h. t. dyr: vogte; røgte. Geder og Køer,

som Slaverne . . maae oppasse. JBeiser./J.

410. Fierkræet maae nøle oppasses, hvis
det ellers skal lykkes og trives. VSO. talem.

(dial.): Der er mere oppassen ved et svin
end ved en præst. Krist.0rdspr.235. 2) (nu
næppe br.) m. h. t. ting ell. forhold. 2.1) vogte,

passe paa; bevogte, de Militaire . . maae
nave deres Laqveier . . til deres Bagage
at op]^sisse. MB.1717.318. Kongen (vilde)

self anføre (hovedmagten) og oppasse alle

Passer ved Weser-Strømmen. Å/an^e. C/ir

IV. 566. ingen kan oppasse (lærlingens)
Vandel i og uden for Værkstedet saa vel
(som haandværksmesteren). JohsBoye.III.113.
MO.

II
i videre anv., m. h. t. gunstig lejlighed

:

tage i agt; ikke forsømme. Slange. ChrlV.
1234. oppasse Tid og Leilighed, det rette
Øieblik.F)SO. jf.: Det er Hovedsagen (for
en landmand), vel at oppasse Vaar og Høst.
JPPrahlAC.91. 2.2) m. h. t. arbejde, tjeneste

olgn.: udføre paa rette vis; passe; m. h. t. red-

skab olgn.: betjene; passe. Til disse Signaler
(samt) Canoner at oppasse, kunde . . sæt-
tes en god gSLmmel Skiipiper. MR.l 713.245.
Fiskeriet drives fornemmelig . . af nogle
Øers Beboere, hvilke give sig mere Tiid
til at oppasse denne Slags Næring, end Laa-
lænderne selv. EPont.Atlas.III.252. straffe
de Betjentere, der ikke oppasse deres Fo-
ster. PAHeib.US.49. -passelig, adj. (nu
kun dial.) til -passe 2: agtsom; paapasselig.
OrdbS.(bornh.). y/'. Op p a s s e 1 i gh e d. Mos-
8in.Term.110.465. -passer, en. ((f) Op-
passere. EPont.Men.III.32. PAHeib. US.139.
OrdbS.(bornh.)). (jf. ty. aufpasser) ]) f til

-passe 1.1 : spejder; spion. vAph.(1759). VSO.
(„lidet brugelig.**). 2) (nu sj ) bevogter; vog-
ter; opsynsmand. Oppasser for Statsfan-
gerne. MR.1794.655. Gylb.(1849).XII.208.
\\ (jf. bet. 3j person, som passer, plejer en
anden; spec: sygepasser, -plejer. Tode.ST.II.
54. (han) havde givet de mest utvivlsomme
Beviser paa sin Afsindighed ved at gjen-
nemprygle baade Lægen, Inspecteuren og
tre OppsLSsere. Ing.EF.VII.118. Bergs.PP.
590. jf.: (den syges) omhyggelige OppsiS-
serinde. Rahb.E.V.117.

\\ imrson, som vog-
ter, passer dyr. (kreaturerne gaar) gemeen-
ligen foruden Oppassere. 6ecMag.II.65. I

den zoologiske Have i Berlin overfaldt og
dræbte en kapsk Bøffel for nogle Aar siden
sin Oppsisser. BMøll.DyL.I.213. 3) person,
som gaar en anden til haande, betjener ham;
tjener; opvarter. vAph.(1759). Karlen er
Oppasser hos nogle Studenter. MO. jf:
en af d'Hrr. ældre Ungkarle (vil ombytte) sin
lejede Oppasserske med et kvindeligt
Væsen, der vil opofre Alt for at gøre ham
Livet he\idige\\gt.Bøgh.n.240.

\\ især (jf.

Officersoppasser; ^): soldat, som er tjener
hos en officer. Harboe.MarO. Blich.(1920).
XXVn.205. Han var ikke Opvarter; fy,

for Pokker, Opvarter 1 Det lugter jo af

Restauration og Billard 1 Han var Lærling
ombord, og jeg tog ham til min Oppasser.
Goldschm.VII.585. Rist.ER.81.

||
(dial.)

haandlanger. Feilb. 4) C;/. Fyroppasser; nw
næppe br.) person, som tilser, passer noget,

10 især en maskine, hver tiende Haspe (har)
sin Opp2iSsere.EPont.Men.III.32. Ørst.II.

41.

I. oppe, V. ['(oba] -ede. vbs. -else (s. d.).

{ænyd. d. s. i bet. 2.2; afl. af op; jf. I. Opper
1, yppe)

1) (jf. op 2) bringe op; løfte i vejret;
bringe i oprejst stilling; rejse. 1.1) (nu
næppe br.) i egl. bet. Moth.041. 1.2) (talespr.,

1. br.) overf., m. h. t. person : indgyde energi

^ ell. livslyst ; oplive; opmuntre; stramme
op. (nordmændene) er et dygtigt, hidsigt
Folk; men vi Danske kan nok trænge til

at oppes lidt engang imellem. Ing.LB.I.60.
Kan du ikke oppe Jesper lidt? JoJacobsen.
HusetHansen.(1925).41. \\ m.tings-subj. Al-
tid i godt Humør? . . Nej, tro ikke detl
Det var bare Selskabets behagelige An-
komst, der oppede ham saaledes. CMøll.
PF.366. (memieskene) trængte til Frihed,

30 Forstaaelse, varm Interesse og engang
imellem en muntert oppende Latter. Troels
L.BS.I.78. Du skulde selv tage dig en
(slurk brændevin), det opper.AndNx.PE.il.
234. 1.3) (dial.) overf., m.h.t.ting ell. for-
hold; dels: bevirke, at noget bliver sat i gang;
give anledning til; især m. h. t. strid, klam-
meri: yppe. VSO.(jy.,loll.). Hedesagen f'^-
ger) fuldstændig i Dvale, indtil 1750'erne
atter blæser Liv i den. Hvem det er, som

40 denne Gang opper Sagen, vides ikke.Aakj.
HS.608. Feilb. OrdbS.(Loll.-Falster). || dels

m.h.t. noget ukendt, skjult: bringe for ly-

set; gøre bekendt. Feilb. især i pass.: Da
det var bleven oppet, hvad jeg og Ann'
Mari' havde haft for med hinanden, tilbød
eg ærlig og redelig at gifte mig med
ende. Aakj.VB. 138. er det ikke bleven

oppet nu, hvem Bedstefar har testamen-
teret hans Grunker ? sa.FJ.27.

50 2) reft. ell. (sj.) dep. (Ha8te.(Nytaarsgave
forDamer.1797.97)). 2.1) (nu dial.) rejse
sig; løfte sig. Moth.041. *(Jesus) sees
til mig Sig need at bøje; | Jeg opper
mig da nu, tilsidst, at favne Dig. LThura.
SA.209. hans Kammerat . . oppede sig i

Sædet . . og sagde. Blich.(1920).XV. 198.
OrdbS.(Falster). \\ om dejg: hæve sig. Ordb
S.(sjæll.). 2.2) (dagl.) overf.: sætte sig i be-

vægelse (efter søvn, hvile); røre paa sig;
60 især: tage sig sammen; anstrenge sig;

fatte mod; mande sig op;ogs.: gaa frem-
ad; forbedre sig. Op dig nu og hjælp mig
at strigle de Brunei Ing.LB.l. 110. selv

under disse Forhold var det ikke muligt
at faa Bagerne til at oppe sig. Bestandigt
klages der over deres daarlige Brød. Troels

i^

XV. Rentrykt 29/^, 1934 60
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L.V.39. *paa alle Kanter Fremskridt,
|

Spanien opper sig med Broer og Baner.
SophClaus8M.69. „Bolette, Bolette I** Med
kraftig Haand greb han i Sengekanten og
rystede sin Kones Seng: „Nu maa Du se

at oppe Dig. Vi skal køre om en Time.
Lig nu ikke der og snu." LeckFischer.K.41.

jf.: Overlæreren kunde . . den Gang hver-
ken høre eller sé, og han sér ikke ud, som
om hans Sanser havde oppet sig med Aa-
rene. CEw.F.255. || om dyr. (hvalpen har)

oppet sig meget, og bliver forhaabentlig

helt rask \g}en.Ruttel.TA.48. Kværnd.
||

(dial.) være stolt, hovmodig; bryste sig; vigte

sig. Skjøndt jeg holder meget af Skau,
saa har han dog i det sidste Aars Tid re-

det en høi Hest, og høiere vil han oppe
sig endnu, efter at hans Rival . . ligger
under Muld. Cit.l845.(PLaurids.S.VII1.74).
(iron.:) Du opper dig ligesom tussen i

storkereden. Kri8t.0rdspr.235. Feilh.

II. oppe, adv. ['cobo] lIøysg.AG.25. {æda.

oppæ (AM. DGL.V.90), uppæ (smst.89),

oldn. uppi, oeng. uppe; afl. af op \\ om sam-
menblanding m. op se op 13; sml. ogs. holde
oppe u. II. holde 41.5)

1) til op 1, om væren, forbliven paa
et sted, der er højere end et andet ell. lig-

ger forholdsvis højt. l.l) i egl. bet; ofte:

i en højere etage ell. inde i et hus (fx. mods.
nede paa gaden); navnlig i forb. m. i ell. paa
(især som udtr. for beliggenhed, stilling oven
paa noget andet), hånd er oppe på loftet.

Moth.041. en af Skjæbnen forfulgt Fyrst-
inde havde skjult sig oppe i denne Qvist-
sal. Gylb.Novel.II.13. (et) Madonnabilled .

.

i en Murniche et Stykke oppe ad Bjær-
get. Jør^r.iJjB.i^^. jeg hørte en Ørn flyve
midt oppe under (1819: midt igjennem^
Uimme\en.Aab.8.13(1907). De forstod godt,

at Søsteren ikke kom ned . . Pigen havde
været oppe med Aftenthe og havde bragt
den Besked, at hun var upasselig. Søiberg.

B.K.71. ^ han er oppe i Rejsningen. /ScM-
ler.MarO. højt oppe, se høj sp.ll58^^.

\\

om det himmelske i forhold til det jordiske,

se der-, did-, histoppe. 1 .2) (mods. nede l.i

slutn., jf. ogs. oppe og nede u. bet. 10.2J om
den øverste af de stillinger, en ting kan ind-
tage; undertiden om midlertidig stilling, æn-
dret plads, der var Flag oppe i Strand-
haven til Ære for hsim.JFJac.(1924).II.
182. Ankeret er oppe. Scheller.MarO. have
alle klude, sejl oppe oZ^n., se Klud 2.8,

Sejl.
II

betegnende, at noget er paa sin sæd-
vanlige, rigtige plads; m. h. t. legemsdele, i

udtr. som holde hovedet oppe, se Ho-
ved 1.2. talem. (jf. u. Hoved 3.i; nu næppe
br.): saa længe mit hoved er oppe
(o: mens jeg lever). Jorden er rund, og
den skal aldrig blive flack saa længe mit
Hoved er oppe. HoZ6.Æ;r.1 7.4. sa.Tyb.III.6.
i videre anv., om opretholdelse af en til-

stand, se holde oppe u. II. holde 41.8.
||

(jf. op sp. 702^^) m. overgang til bet. 3.2, især
i forb. m. inf., i udtr., der betegner en tilstand

ell. virksomhed, være oppe paa sin kæp-
hest, oppe at køre, se Kæphest 2, II.

køre 5.2. navnlig i udtr. som være oppe
at kokkes, skændes, slaas, toppes,
se I. kokke 2 osv. jf.: *De (o: musene) pibe
i det Foer, er oppe tit at hiiås. Reynike
Fosz.(1747).93.

2) (jf- op 2.\) som udtr. for, at man har
rejst sig fra sit leje; navnlig som udtr. for,

10 at man er staaet op fra sit natteleje og
har begyndt dagens gerning; ogs. som beteg-

nelse for, at en syg er kommet (ell. er be-

gyndt at komme) op. Gud give Mutter var
vel oppe iglen (o : af barselseng). Holb.Bars.
II.2. Uagtet Albert havde været den Sidste
i Seng var han dog den Første oppe.CBemh.
NF.XI.20. Tyven er antagelig blevet for-

styrret af Anmelderen, der var oppe ved
3-Tiden efter at være bleven vækket af

20 Hundene. PolitiE.^Vnl924.4. jf: Fuglene
var oppe, og det var næsten højlys Dag.
Pont.DR.^1.246. Jf.oppegaaende: han gaar
'oppe (o: ligger ikkeJ.Feilb. (kbh.) talem.:

Frederik, er du oppe ? efter en revyvise fra
1892, se DanmYiseb.I.127 ; ogs. brugt i (ell.

m. hentydning til) bet. 8.1. \\ være oppe,
før fanden faar sko paa, (jT. t*. Fanden
sp.726^^) være meget tidlig ude af sengen,

paa benene. VSO. Krist.0rdspr.235. være
30 oppe med solen, se Sol. || i forb. som
allerede ell. a 1 1 op p e

,
(især spøg.) i (iron.)

spørgsmaal, der udtrykker forbavselse over,

at en anden er kommet tidlig op. God Mor-
gen, god Morgen min Frøikenl er I alle-

reede oppe og\^\!Båt.KomGrønneg.y.l42.
Tandr.K.2. undertiden m. udvidet form som:
Alt saa tidlig oppe, og græder ikke endda 1

Mau.II.427. Krist.0rdspr.235.
\\

i udtr., der
angiver, at man vaager, endnu ikke er gaaet

40 til sengs, (ofte i forb. som blive, sidde oppe,
være oppe endnuj. Moth.041. *Jeg blev
iaftes oppe. Natten over,

|
Den lyse Som-

mernat, som meldt, jeg sad.Hrz.Z>.7F.7i.
han vilde sidde oppe og vente paa ham.
HomoS.yD.5. de tilstedeværende var . .

ikke „oppe allerede", men „oppe endnu".
KoldingAvis.^Va904.2.sp.3.

3) til op 3, især til op 3.2: oven over,
oven paa en vis overflade (saa at det ikke

50 længer skjules); fremme. S.i) i egl. bet.;

fx.: oven over vandfladen, holde (sig)
oppe (over vandet), se II. holde 41.2.

||

være oppe, om himmellegeme: staa over

horisonten. *0p min Sjæl, thi Soel er
oppe,

I
Straalerne paa Huset leer! Å'in^o.

387. *Sol er oppe |
Skovens Toppe

|

Glimre alt som (jimles Tag. Grundtv.PS.
IV. 463. Maanen er oppe.acheUer.MarO.
3.2) i forsk. udtr. m. overf. bet.; især som be-

60 tegnelse for, at et forhold er bekendt (for
alle), at noget er aabenlyst, ell. (navnlig) at

noget er genstand for almindelig drøftelse,

vækker alles interesse, en extrem . . Ud-
vikling af, hvad der allerede var oppe i

det fjerde Aarhundrede. Jian^e.ilii''.^. der
var i Dag noget Mildt oppe i (ham).



949 oppe oppe 950

Schand.BS.139. Hun blev sat ind i alt,

hvad der var „oppe i Tiden". EChristians.

Joppe. (1889). 195. Allerede Christian V
havde Planer oppe om Opførelsen af et

selvstændigt OpeTSih\is.Skuepl.l03. \\ være
oppe, om teaterstykke: blive opført, det er

en gammel tysk Farce, der sidst var oppe
3aa Nørrebro i 1904. Folket.Viol920.2.8p.3.

I
være oppe for, (jf.vadie oppe til u.

et. 8.1; 1. br. i rigsspr.) om person: anbefale

(vel egl. paa valgtribune); være ivrig for;

arbejde for. jeg vidste, at min Hushol-
derske . . var ligesaa godt oppe for Sa-
gen (o : afholdssagen) som jeg selv. O^eiV^t/-

gaard.MinLiv8førelse.(1886).106. Han var af

Bondeslægt . . men samtidig stærkt oppe
for at faa sine Stammefrænder omformede
i moderne Kdmå. Egeberg.P.126.

4) til op 4 (og 6j, om væren paa sted,
der i skraa retning ligger noget højere
end et andet; ogs. om lokalitet, der ligger

noget fjernere, noget borte; undertiden
om lokalitet (del af rum), plads, der synes

friere, anseligere, (sprogbrugen er ofte vak-
lende, idet der i rigsspr. ved stedbetegnelser

navnlig tænkes paa en nordligere lokalitet,

i dial.-præget spr. derimod ofte paa en syd-

ligere; jf. nede 4 samt BerlTid.^hl916.Aft.5).

4.1) i al alm. en stor Søe oppe („inde")
i ljSindet.Pflug.DP.597. høyt oppe i den
anden Ende af Stuen. Blich.(1920).V.190.
*Oppe paa Veien der kommer i Trav

|

Holsteenske Yogne. Hrz.D.1.183. i Paris,

i Antwerpen, ja helt oppe i Danmark følte

jeg en ustandselig Sugen af Længsel. Jør^.
Italiensk. (1932). 39. jf. bet. l.i: *Jeg har
været til Middagsmad [ Oppe hos Kon-
gen paa SlottetJHelms.NV.75. højt oppe
i landet, se II. høj 1.4.

|| ,1, i luvart; i

forb. som roret er oppe. Scheller.MarO.
være oppe i vinden, have vinden imod,
forind. Drachm.VT.144. sa.STL.306. 4.2)

(jf. op sp. 707^^; især skol.) i forb. være
oppe, være oppe til eksamen (jf.
Eksamen S), blive overhørt, eksamineret.

jeg var oppe til Artium. Gylb.IV.20. side-

manden, der var oppe og ikke var stiv i

^SLpirerne. Jesp.Nut.177. || i forb. m. i ell.

t med (Rahb.ProsF.III.164. PMøll(FC
Olsen.PMMøllersLevnet.(1843).10)), der be-

tegner det emne ell. fag, man bliver eksa-

mineret i. (han) var oppe i fransk Gram-
matik. KLars.SF.170. AndNx.PE.1.225.

5) til op 6, som betegnelse for, at noget er

a åbent. 5.1) i egl. bet.; især som udtr. for,

at en dør, et vindue er blevet aabnet og endnu
ikke tillukket. Vinduet staaer endnu oppe.
YSO. Vinduesskodderne vare oppe. Døren
\n\<i]Let.HCAnd.IlL113. BerlTid.V7l916.Aft.
S.sp.l. Feilb.

||
(især dial.:) (faderen) vilde

dog saa gjærne se ham forsørget, mens
hans Øjne var oppe (o: mens han var i live).

SvGrundtv.FÆ.II.129. Feilb. III. 1164b\
holde sine øjne oppe, se II. holde 41.2.

5.2) (jf. spille, synge op u. op 6.2^ \ som
udtr. for, at man har opløftet sin stemme.

er begyndt at synge. *Min Sang er oppe.
JPJac.(1924).IV.103.

6) til op 7, om ophør, afslutning. 6.1) f
i egl. bet.; i udtr. som holde oppe (o: op-
høre, standse), se II. holde 41.5. 6.2) (tale-

spr., l.br.) som udtr. for, at noget er slup-
pet op, forbrugt. Pungen er tom og de
faa Penge oppe. JRPauTli.N.5. deres For-
raad var oppe, og de (havde ikke) ædt

10 noget i sex eller syv Dage. Reiser.I.412.

Engang manglede jeg Blæk. Blækpulveret
var ogsaa oppe. Dampe. Fortælling om mit
Fængsel. (1858). 87. jfVilhAnd.DL.27. ta-

lem. (jf. w. gal 8p.606^^): Bet er 3 Gange
galt med Smørret: i Hede, i Frost, og
naar det er oppe. 750.

7) (ikke i atm. spr.) til op 8.2, som beteg-

nelse for, at man deltager i, er med i,

er inde i, indblandet i noget, du er
20 meget for god til det, du har været

oppe i. AndNx.PE. III. 283. Der var saa
meget at opfriske fra Skolelivet: Per K.
talte som om han havde været midt oppe
i Sjoven. sm8t.65. Selv altid oppe i Skan-
daler, notorisk slet Familiefader . . fore-

gav Lorden Forargelse. Tilsk.1934.1.97. Fr
Grundtv.LK.201. jf. Feilb.

8) til op 9 og 10, om tilstand ell. stil-

ling, der skyldes vækst, forøgelse,
30 fremgang. 8.1) om stærk udfoldelse af

energi, kraft, liv || være oppe, være mun-
ter, oprømt; være i godt humør, fuld af
energi; især: være meget livlig, overstadig;

ogs. (især i forb. være højt oppej: være
stærkt, overdrevent begejstret; give overdrevne

udtryk for sine følelser, hvordan er det med
Jer, Børn? Jeg synes, I er ikke rigtigt

oppe i Dag? Paa en Søndag skal man
være lystig. Oversk.Com.III.147. han var

40 nu ogsaa svært oppe idag. Jeg hørte, at

han gav Vores det glatte Lag. Tops.III.

260. De havde en Aften, de var godt
oppe. lavet lidt Panik. EkstrabU"^1^1920.1.

sp.3. (1. br.) om stemning: ("vi^ plaffede løs

(paa fjenden) — naturligvis uden ringeste

Nytte; men Stemningen var nu engang
oppe.RSchmidt.JH.66. JHelms. Grib.(1893).
140. være højt oppe, se II. høj 6.4. være
oppe til, (jf. være oppe for u. bet. 3.2;

50 sji.^ være oplagt til, parat til. Jøden lusker
omkring i sin sorte Kutte og er oppe til

Alt hvorved der kan fortjenes Penge, van
Dockum.Gl.Minder.(1888 1224. gaa ud og
muntre sig var han heller ikke oppe til.

BerLiisb.S.47.
|| (jf. op ll.ij i udtr., der

angiver, at der er fuldt pres paa en maskine,,

at den arbejder for fuld kraft; ogs. overf.,

om livlig ell. fyrig aandsvirksomhed. have
damp(en), gas(sen) oppe, se II.Damp

60 2.2, Gas 4. 8.2) i forb., der angiver høj stil-

ling, grad olgn. || om social stilling, det er

sværere at blive anerkendt som Kunst-
ner, jo højere man er oppe. ERode.JP.109,

II (jf- op 9-2 slutn.; l.br.) i udtr., der angiver,

at noget har (omtrent) samme størrelse som
noget andet, kan sammenlignes med noget

60*



951 oppe- oppebære 952

I

I

andet. „Gud, Konge og Fædreland" . . Be-
5reber nær oppe ad Treenigheden. JV
ens.(PolPl7l934.13.8p.3). \\ om grad, tal.

36 kg (mælk) om Dagen var (koen nu)
oppe j^siSi. Fleuron.K0.162. vinteren (var)

i flere måneder . . oppe på 20-30 grader.
NAJensen. Ventetider. (1926). 159. om tids-

forhold, angivende, at en stor ell. større del

af et tidsrum er forløbet. Capitainen var
oppe i Raivflerdserne. Kierk.VI.268. Sal-

men (o: Ps.l) synes i Tankegang helt

oppe imod den kristelige Tidi.EBrand.S.l.
De er i hvert Fald saa langt oppe i Al-
deren, at De ikke holder af at snakke om
åe\,.Tandr.K.82. være oppe i aarene,
se I. Aar 2.2 slutn. højt oppe paa da-
gøen, se II. høj 7.4.

II
om rækkefølge: tid-

ligere; længere fremme, som jeg har sagt
højere oppe./SÆ5. D&H.

9) efterstillet; især efter steds-adv., se

der-, did-, hist-, hvoroppe.
10) i særlige forb. m. præp. og adv. (jf.

endvidere oppe ad (u. bet. l.i og 8.2^ samt
oppeover/ lO.l) oppe fra. 1. som præp.
S&B. det herlige Kringskue oppe fra

den nye Bygnings høje Altsin.No7^dreBi7'ks

Tidende.^ysl905.1.sp.4. „Du fandt det ikke?"
. . „Nej . . vi gjorde naturligvis bedst i at

begynde oppe fra Knasten. Mor plejer jo

at bo paa Knsisten.*'Staun.P.7. \\ til bet. 8.2.

Det meste af, hvad Kjøbenhavn ejede .

.

af høj Samfundsstilling, af Rigdom og
Luxus, helt oppe fra Kongen atSchand.
TF.11.84. 2. som adv., se oppefra. 10.2) i

forb. m. nede; især til bet. 1, som betegnelse

for den øverste og nederste del af noget; for-
oven og forneden; ogs.: fra øverst til nederst.

noget levendes . . spillede og rørde sig,

nu oppe nu nedre i Glasset. KSelskSkr.IV.
253. han (nærmede) sig paa nye derhen
hvor Døren havde været, han befølede
det baade oppe og neere. Biehl.DQ.1.52.
Her er Granskov, høit oppe og dybt nede.
Goldschm.NSU.I.W. der blev sådant en
søgen både oppe og nede. Feilb.III.734.

Ij
til bet. 3.1. paa Haveds Bund kravlede

(jeg) hen ad Landet til, var 2de Gange
oppe og neder. Æreboe.l2. || til bet. 4. For
Grave i . . Kirker skal betalis efter Plat-
zens Lejlighed, i Choret, eller uden, oppe
eller nedre i Kirken. DL.2—22—31.
oppe-, i ssgr. I) til II. oppe; se II. oppe-

bære, -daget, -fra, -gaaende, -over. 2) af
op ved sammenblanding m. oppe; se oppe-
bie, I. -bære, -børsel, j/. oppe-bringe, -dag-
ning, -holde, -naa, -veje u. opbringe osv.

samt oppe-da(s), -las u. op 14.i. CP -bie, v.

[-ibi'a] (nu sj. op-. Rostgaard.(KomGrønneg.
1.6). Holb.Ul.IV.il. Gram.Breve.31. 132.
Slange.ChrIV.1311. Aakj.VF.245). vbs.-tlse
(VilhAnd.T.167). {ænyd. opbi(d)e (Kalk.V.
770. DaViser.); jf bie op (u. bie 4.2; og
ænyd. bie oppe; sml. op 3.3 og 7.i) vente;
bie; især m. obj.: forholde sig afventende,
til nogen kommer, ell. (nu) til noget sker;

afvente; vente paa. her vil meer Opvart-

ning giøres, flere Suk udøses og læn-
ger Tid opbies, førend man kommer saa
vit. Holb.lfsynl.II.l. Man raadslog da om
. . hvad tienligst kunde være, enten at

opbie Fienden udi Staden, eller at gaae
den i møde.8a.Hh.II.195. (patienten inde-

lukker) sig udi et Kammer . . og oppebier
der Operationen. LTid.l?22.Nr.l.4. Han
sprang bort uden at oppebie hans Tak.

10 Éagges.L.1.348. "Venner sine Herren prø-
ver,

I

Oppebi ham, naar han tøverlGrundtv.
SS.IV.181. (jeg) posterede mig ved Por-
ten, for at oppebie hendes Ankomst. ÆTC
And.I.150. msPet.SG.139. m. h. t. gunstigt
øjeblik: Kong Christian . . satt sig for at

opbie den rette Tiid. H:olb.DH.I.641. Jeg
havde . . ikke andet at gjøre, end at for-

holde mig rolig og oppebie det heldige
Øiehlik. Hrz.Lsp.451.VSO.

|| (jf.u. bie é.i

20 slutn.) i udtr. for stærk graad. den ene
Taare kunde ikke opbie den anden. Aakj.
VF.245. -bring^e, v. se opbringe, f -byrd,
en. (ænyd. op(pe)byrd, glda. op-, upbyrd,
sen. oldn. uppburér; vbs. til 1. -bære) d. s. s.

-børsel. Et rart Monument, i henseende
til Landenes gamle Inddeling . . Kongens
Op byrd af sine egne Godser (o: om
Valdemars jordebog). Langebek.Breve.207. I.

-bære, v. [-ibæ'ra] (tidligere ogs. skrevet

30-bærge. Skr.(MR.)Vil?lL Gram.(KSeUk
Skr.lV.288). Slange.ChrIV.867. f opbære
(-berge, -bærge). DL.2—12—1. LTid.1739.
548. Slange.ChrIV.212.372.jf.vAph.(l?59).
VS0.IV.bl24). vbs. (nu næppe br., jf : „siel-

den.« MO.) -else (OecMag.VI.14. VSO.), jf.
-byrd, -bøfsel. (ænyd. oppebære, opbære
(-borge, -børe), glda. oppeberge (Kalk.IlI.

349), præt. apbar, fik (Molb&NMPet.Dipl.
211), fsv. upbæra; jf. glda. bæræ op, up,

40 faa, modtage, glno. hera. upp; til dels paa-
virket af mnt. upboren (hall. opbeurenj;
til op 5.2 ell. 8.1 og II. bære 1 og egl. : bringe
op, føre hen

||
jur. og emb.) m. h. t. penge-

ydelser (oftest offentlige afgifter): modtage
ell. indkassere, især paa en andens (det offent-

liges) vegne; ogs. i al alm.: faa (udbetalt);

hæve; nyde. Opbær nogen meere Told,
eller Skat, end som af Kongen paabuden
er, straffis som hånd var tagen ved Tyv-

50 net. DL.6—4—11. Vi (o : tjenere) vil give
tilbage alt, hvad vi har oppebaaret af

Eders Naade. Holb.Jep.III.l. De Penge,
som de Kgl. Oppebørselsbetiente saaledes
i Skatter til Kongens Kasse eller i andre
offentlige Afgifter oppebære, maae de paa
ingen Maade sammenblande med deres
egne Penge. Forordn.^Vil793.I.§17. Bog-
trykker Elmenhoff er villig til i Randers
og fra Omegnen at oppebære de milde

60 G^ver. Blich.(1920).XX.176. disse Mænd .

.

oppebære en passende Gage.Kiet-k.P.IV.
185. (arven) baandlægges, saa at Børnene
ikke kan raade over Kapitalen, men alene
oppebære Renten.JurFot-mularbog.^117. jf.

:

Hvad jeg har oppebaaret, bør jeg efter
Evne erstatte. Jeg har i min Barndom
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oppebaaret hugg af mine Forældre, ergo
bør jeg give dem hugg igien.Holb.Er,y.2.

[I
(nu næppe br.) m. Ti. i. venlig behandling,

kærlige følelser olgn.: nyde; modtage, det
(var) en Glæde at see . . dend Kierlig-

hed hans Systre af hannem opbar. Slange.

ChrIV.372. Denne havde oppebaaret me-
get Got af min Fader. CPRothe.JN.37. Jeg
oppebære Velgierning af Syvald! af Sy-
vald, som ei har Ret til at bevise mig
Velgierningl Suhm.(SkVid.X.68). Hrz.D.
III.187. II. -bære, v. [-ibæ'ra] (til II. oppe
1.2; jf. bære oppe (u. II. bære 9.8^ samt
II. opbære; sj.) holde oppe; understøtte;

bære. grinende Dragehoveder oppebærer
BaXkonen.DagNyh.^Vxol921.16.sp.l. 'hære-
bind, et. se Opbærebind.
Oppe-borsel, en. (f Op-. DL.2—23

—9. Slange.ChrIV.20.157). best f. -børs(e)-

len ; flt. -børsler ell. (nu næppe br.) -er (Sla7i-

ge.ChrIV.1348. Stampe. 1. 305. jf. VSO.).
{ænyd. oppe-, upbørsel, upbørelse, glda.

upbursel; egl. vbs. til I. oppebære; jf.Bør-
sel) 1) (emb.) det at oppebære (I) noget; mod-
tagelse; indkassering fj/". Frugtoppebørsel^;
især: inkassation af offentlige afgifter; konkr.,

om hvad der erlægges, modtages, navnlig:

offentlige afgifter og skatter (tidligere kaldet:

kongelige oppebørsler. VSO.). Foruretter
Tiendetageren nogen i Tiendens Opbør-
sel . . da give hånd . . tre dobbelt igien.

DL.2—23—9. (de fattige) skal blive exa-
minerede om deris nødtørft og der efter

til almiszes opbørsel indskrives. Ci^.i 708.

(KbhDipl.VIlI.33). Kongen (forlenede)

Grev Gerhard med Slesvig og Holsten
paa 4re Aar, at han af Oppebørselen kunde
afkorte udi Gielden. Holb.DH.I.714. (han)
stod for Oppebørselen . . af alle Rigets og
Kongens Intrader. CPRothe.MQ.II.35. Han
har . . Løfte paa et Embed . . Der skal
stilles en svær Sum i Caution for Oppe-
børslerne. Hrz.XVIII.362. Oppebørselen
af Afgiften og den dermed forbundne Kon-
trol samt Tilsynet med Virksomhederne
henhører under Toldbestyrelsen. XoviV^r.

177^^1^1932.§15. jf.: al Doubleren i ældre
Stykker maa skee med . . Vaersomhed,
naar ikke disse skulle (tabe) deres Evne
til contant Oppebørsel til Kassen. Ifeift.

Pros.VII.233. 2) (nu sj.) sted, hvor afgifter
erlægges; oppebørselskontor, -sted. Sedlerne
modtages overalt i de kongelige Oppe-
børseler. VSO. FrNygaard. (PoV'U1924.6.
sp.6). Oppebersels-, i ssgr. (1. br. -bør-

sel-, se u. Oppebørselsstue^. (emb.) til Oppe-
børsel 1, fx. (foruden de ndf. anførte) Oppe-
børsels-bemyndigelse, -distrikt, -myndig-
hed, -omraade. -betjening:, en. (foræld.)

tjeneste, embede som oppebørselsbetjent. Rahb.
Fort.II.68. -betjent, en. (jf.-msLiiå) tjene-

stemand, hvem det er overdraget at modtage
og kvittere for skatter og afgifter, de Konge-
lige Oppebørselsbetjente. /S/i;r.''Vii746. (de)
have bestjaalet Staten, enten som Oppe-
børselsbetjente eller som Leverandører.

PAneib.US.532. offentlige Oppebørsels-
bet\ente. Torp.723. -liontor, et. (jf Op-
pebørsel 2 samt -sted, -stueJ kontor, hvortil

oppebørsler indgaar. VSO. D&H. -mand,
en. O/.- betjent; foræld.). Oppebørsels-Mand
for Landskatten. CPRothe.J1^.70.

\\
(sj.) om

en forvalter. Bagge8.DV.IX.366. -«(ted,
et. (jf. -kontor, -stue^. Saaby.'' Bek.Nr.47
^ya927.§l. -stue, en. (jf. -kontor, -sted

10 samt Amtstuej. Lov'^hl870.§5. (Kolding)
hører under Vejle Amtstuedistrikt (med
egen Oppebørselstue i Kolding for
Kolding Herred). Trap."- VII.512.
oppe-da, interj. se u. op 14.i. f -da-

get, part. adj. {sv. dial. uppedagad, om spø-

gelse: som kan vise sig om dagen, adv. uppe-
dagadt, tydeligt, saa alle kan se det, oldn.

uppi dagaår, om trold, der er blevet over-

rasket af dagslyset; til II. oppe 8.i og dage 4;
20 sml. opdage, op ad dage (u. Dag il^ samt

sv. t oppendagad, aabenlys, sv. dial. oppen-
dagli^ og bornh. oppeiidauader, forrykt,

overgiven (Esp.248)) 1) i forb. være en
oppedaget, ligne en op ad dage. Han er
sin Fader oppedaged. Høysg.S.307. 2) for-

tryllet; forhekset. *au mærker her |
Hvad

Klokken den er slaget,
|
At Glutten af Ind-

bildning er
I
Forgjort, og oppedaget. i^aZst

131. -dagning, en. se Opdagning. -das,
30 interj. se u. op 14.i. -fra, præp. og adv,

1) som præp., se II. oppe lO.i. 2) som adv.

Moth.041. S&B. Dér oppefra (o: fra tag-

hvælvingen) lød bestandig Fuglekvidder.
Gjel.R.3.

II (jf. fr. de haut en basj overf.;

til II. oppe 8.2. Han (o: en arbejder) kunde
ikke uQstaa Klap paa Skulderen oppefra
(o: fra arbejdsherren) og gik . . hen og
lod sig optage i Fagforemngen. AndNx.L
K.182. (den ældre assistent) saa storsnudet

40 ud. Lidt Overordnet. Lidt oppefra og ned-
efter. Bønnelycke.Lt.349. -gaaende, part.

«^i« (jf- gaa oppe u. II. oppe 2 samt op-
gaaende u. opgaa 1.8; især med.) om hos-

pitalspatient: som ikke (mere) ligger til sengs.

De oppegaaende Patienter har . . Hospitals-
gaarden og Haven at gaa i. Sundhedstid.

1918.141. -holde, v. se opholde, -la,
-las(se), interj. se u. op 14.i.

Oppelse, en. (talespr., l.br.) vbs. til

50 I. oppe 1.2: det at muntre, stramme en op;

opstramning; opstrammer; vækker. Larsen.
Barnet trænger til en Oppelse. D&H.
oppe-naa, v. se opnaa. -over, adv.

til II. oppe; især i forb. den er lige oppe
over, se VIII. lige 7.4.

L Opper, en. ['cnbar] flt. (i bet. 2) -e.

{til I. oppe ell. (i bet. 2) op, II. oppe) 1) (jf.

I. oppe 1.2; talespr. (kbh.), gldgs.) hvad der

kan opmuntre, stramme en op; opstram

-

60 mer. du trænger nok til at få af opperen.
OrdbS. vi må nok frem med opperen (o:

have ham strammet op).smst. jf.: „Op med
Opperen (o: op med humøret), du gamle
Stikbækken I" skraalte han og slog en
Kammerat i byggen. Rist.FT.97. 2) hvad
der vender op, er rettet opefter. 2.\)(^,sj.)
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kort, der vendes op som trumf. OrdbS.

2.2) {som gengivelse af eng. uppercut; sport.,

jarg.) boksestød, der føres fra neden
opefter. OrdbS. 2.3) {vist forkortet af dial.

oppernakker i sa. bet.; dial.) optømme.
OrdbS.(sjæll.).

II. Opper, subst. ['(nbar] {fra holl. opper
^W. forkortet af ænyd. oppervold, holl. op-
perwal; jf. Læger, Lægerval; holl. opper
er egl. adj., en komparativisk afl. af hoU. op,

Jf. mnt eng. upper samt ty. ober; sml. Op-
per-

II ^, nu næppe br.) kyst til luv art;
i forb. som have opper (af land), være
i læ for storm (og sø). Stibolt.SF.23. CollO.

Opper-, i ssgr. ['cobar-] 1) til op ell.

II. oppe; se opperlas (u. op lé.ij samt u.

I. Opper 2.3. 2) {fra holl. opper, nt. upper
(se II. Opperj) i enkelte ssgr. m. bet.: ypperst;
everst; over-; se Opper-hoved, -mand; jf.
bornh. opper-bas (o: første mand; sml.

II. Basj, -lods, -styremand (OrdbS.).
-hoTed, et. ff Op-, se u. bet. 2). {ænyd.
d. s.; fra nt. upperhofd, holl. opperhoofd;

jf. Overhoved; om 1. led se Opper- 2) for-
mand; overhoved; anfører. Ingenieur og
Opperhovet for Artilleriet. Aom Grønne^.
111.153. især: .1) (foræld.) om ekspeditions-
leder, kolonibestyrer olgn. i de ostindiske og
grønlandske kompagnier, (selskabets funk-
tionærer skal) være Opperhovedet, Skip-
peren og de andre Officerere . . ly-

dige.Skibs-Articler f. GrønlandskeCompagnie.
(1723).A2v. Slange.ChrIV.891. Smaamøn-
ter, slagne (i Trankebar) i den danske
Konges Navn af de kongelige Opper-
hoYeåer. NationalmusA.1933.75. 2) f for-
mand for, leder, anstifter af en sammen-
sværgelse, et oprør olgn. mange Printzer
forbandt sig imod ham, hvis Opperhoved
var Robertus Printz i CsLpuh.LTid.1726.
221. smst.203. jf.: Fyrsten af Bukingham
. . som til dette Forbund (o: mellem Eng-
land og Danmark) var fornemmest Op-
hoved, blef .. ved en .. Morder bort-
refvet. Slange.ChrIV.562. -las, interj. se u.

op 14.1. -mand, en. (f Oper-, vAph.(1759).
VSO.). {fra (m)nt. upperman, overhoved, if.

iy. obermann samt Op-, Overmand; om 1. led

se Opper- 2) 1) (nu dial.) formand; leder;

ordfører; især: anfører; anstifter; ophavs-
mand. Heri beskrives Oppermændenes
Gemyts-Beskaffenhed, som vare Mestere
for dette Oprør. LTid.1746. 816. Opper-
mændene af disse Collegier. smst.1751.302.
Hvem er Oppermanden for dette? Viis
mig den, som har forledt EåerlBlich.
{1920).1X.176. smst.XI.62. PVJac.Breve.
215. MDL.(jy.,falstersk). Feilb. 2) (sj.) per-
lon, som er en anden overlegen; overmand.
4er har du fundet din Oppermand. D&H.
oppe-veje, v. se opveje.
op-pikke, v. vbs.-ning (VSO.). (nu sj.)

1) [1.2] samle (korn) v. hj. af næbbet; pikke
op. VSO. den nysudrugede Kylling . . op-
pikker det Korn (orig.136: pikker Korn
lOp^, den har faaet Øje paa. Érom.TS.^278.

II
billedl Bahb.Til8k.1798.637. Du seer .

.

at jeg flittigen haver oppikket alle de
ægte poetiske Giu\å\!Loru.Blich.(1920).VIII.
161. 2) [6.i] slaa hul paa noget med næbbet;
aabne ved at pikke. vAph.(1759). Den fuld-

baarne Kylling oppikker selv Ægget. VSO.
-pille, V. [-ipel'a] vbs. •mg(MO.) ell. (oftere)

-ning. (nu t. br.) pille op. I) [I.2] samle
(spredte ting) sammen, hvad der spildes,

10 kan oppilles af fattige Folk, eller af Bon-
dens Gies og smaa Kreature.JPPraW.-4.
C.77. Bergs.Hvh.35. 2) [6.3] især m. h. i. væ-
vede, sammenspundne ting: vikle op; pille

fra hinanden. vAph.(1764). en Haandfuld
oppilled linnede Trævler. Metzger.Medicina
ruralis.^(overs.l797).83. oppillet Tovværk.
AndNx.FE.I.150. -pinde, v. [I.2] [-ipen'a]
vbs. -ing. pinde op. 1) (fagl.) m. h. t. trælast:

lægge (brædder) op i stabler med tynde pinde
20 mellem hvert lag, saa at luften kan komme

ind og tørre træet. Cit.l915.(OrdbS.). 2) (jf
-pinder, -pinde(r)-tang; sko.) trække læderet

over læsten med en oppindetang og fastgøre

det med pinde, -pinder, en. [I.2] [-ipen'ar]

(sko.) til -pinde 2 : skotøjsarbejder, der er be-

skæftiget med oppinding. D&Il. -pinde(r)-
tans, en. (jf. -pinde 2, -pinder; sko.).

-pinde-: VSO. Lundb. -pinder-: sko-

mager-reklame.(1903). CO -piske, v. vbs.

30 -ning. 1) [I.1] om storm olgn.: faa (vand, bølger

osv.) til at hæve sig, taame sig op. Havets
(afstormen) oppiskede hvide Skum.KMads.
(Tilsk.l934.1.281). 2) [I.2] (sj.) binde (haar)
op, sammen i en pisk. *et oppisket Haar.
Dyssel.II.24. 3) [2.i] tvinge til at rejse sig,

staa op ved piskning; især: rise op med fa-
stelavnsris. VSO. især som vbs.: Brugen af

Fastelavnsris og Oppiskningen om Mor-
genen med disse. TroelsL.VII.81. JakKnu.

^ G.119. -plante, v. [-iplan'tZa] vbs. -ning
(i bet.l: VSO.). {ænyd. d^ s.; efter ty.&ut-
pflanzen) 1) [I.2] (sj., nu næppe br.) m. h. t.

planter: plante paa et højereliggende sted.

VSO. S&B. 2) [2.2] (oftest i perf. part.)

overf.: anbringe fast i jorden; i videre anv.:

fastgøre, fæste (et sted); især ^^m.h. t. fane:
stikke ned (fx. i erobret jord); i videre anv.,

dels m. h. t. svært skyts: placere; bringe i

stilling; dels m. h. t. bajonet: fastgøre paa
50 geværet, en behjertet Soldat sprang ind
med spændt Gevær og opplantet Bajonet.
Blich.(1920).VIII.147. en Bastion med op-
plantede Kanoner, der vende udad. ^r^r.

KVI.309. *Tolvgange . . I Han seirende,
ved Ganges Vande, | Opplantede Pro-
phetens Fane. Aarestr.SS.111.242. Medens
Markørerne (ved skiveskydningen) ere frem-
me for at bringe Skiveopstillingen i Or-
den, skal Markørfanen være opplantet

60 foran Skiven. Skyderegl.37. || i anden anv.

Inde i Spisestuen, hvor de højryggede
Egetræsstole er opplantede.Pierm.j[)G.58.
-plapre, v. [6.2, IO.2] (nu sj.) fremsige, op-
remse paa ensformig, tankeløs maade; plapre
frem ell. op. HAKofod.GeographiskHaand-
bog.(1809). 455. nogle afrettede Skader,

I
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Stære og Papegøier, som . . opplaprede
Sententser og Brudstykker . . af latinske

og græskeFoTf'dttere.Ing.EF.III.Sé. Jom-
tou.CM.86. -plukke, v. vhs.-mng (VSO.
Hannover. Tekstil.ll.485). {ænyd. d. s. i bet.

„af2)lulike"; især som vbs. ell. i perf. part.,

i alm. spr. plukke op) 1) [1.2, 3.i] (nu sj.)

m. h. t. blomster, frugt: oprykke; afplukke.
strandgræs . . som skal opplukkes (1871:
oprykkes), førend noget andet græs. iSir.

40.18(Chr.VI). Naar den hele Mark er op-
pløjet og Kartoflerne opplukkede paa
denne Maade, overfarer man den med
en Harve. PhysBibl.XlII.96. VSO. \\ d. s. s.

-pille 1. Kragerne . . vil opplukke de ud-
saaede Kom. LSmith.DN.94. 2) [6.8] (jf.
-pille 2, -plyssej pille, plukke fra hinanden;
m. h. t. tovværk, uldtøj olgn.: Bierghør .

.

lader sig støde og opplukke til en Bierg-
Uld. Briinnich.M.97. Wolfer bruges . . til

Opplukning af Affald fra Kartemaskiner.
Mannover.Tekstil.II.348. jf. : Fingerenderne
var lidt røde og opplukkede af det stærke
SodsLYSinå. Buchh.Su.I.205.

||
(især dial.)

m. h. t. madvarer: skære i smaastykker, hakke

for at tilberede paa anden maade; vist kun
i perf. part, i forb. som opplukket fisk,
kød, plukfisk ell. plukkekød. Moth.PlOS.
Lørdag: Ærter og Flæsk, eller Øllebrød,
opplukket Kød fra Ugen, med tør Frugt
paa, med Sirup og Eddike. SvendbAmt.
1926.131. Esp.459. || billedl. Grundtv.PS.
VI.164. er der noget, der kan opplukke
et Menneske indvendig . . da maa det være
dette at skulle virke ud af tilløjede Stem-
ninger. ZakNiels.GY. 9. -plnstret, part.
adj. [1.2] {jf. nt. sik oppluustern, ty. sich
aufplaustern , om fugle: rejse fjerdragten,
puste sig op; 2. led besl. m. pludset; dial)
om (delt af) legemet: oppustet; opdunset.
(han havde et) opplustret knsigi.Vejrup.
KM.53. OrdbS.(Falster), -plysse, v. [6.8]

vbs. -ning (JPaludan.Møen.lI.(1824).114.
CB.ans.S.127). (især ^; m. h. t. tovværk:
pille op (til værk). Harboe.MarO.479. Gam-
melt Tovværk . . som han lod opplysse til

ny Spinding. MGalschiøt. Helsingør. (1921 ).

156. -pleje, i\ [-iplcni'a] vbs. -ntng (LTid.
1754.134. VSO. DåH). {ænyd. oppløje,
-pløve; i alm. spr. pløje op) 1) [3.i] m. h. t.

jord: behandle med plov; især m. h. t. udyrket
jord: indtage til pløjning; tage under plov.
jeg har . . ladet Jorden oppløye og Giødsle
med Møg. OecMag.I.128. Jorden laae dybt
nede; først syntes den, med sine Bjerge
og Skove, kun som en oppløiet Ager.
HCAnd.VII.7. AarbHards.XXV.30. || øde-
lægge ved pløjning; (nu:) nedpløje (2). den
nordøstlige (vold om Uranienborg er) al-

deles oppløiet og gjort til Agerland. Heib.
(Urania.1846.109).

|| m. h. t. plovfure: af-
sætte. Naar Agerlinierne ere afsatte og
oppløjede (opfurede), kan den egentlige
Pløjning tage sin Begyndelse. LandmB.I.
446. 2) [3.2] bringe frem til overfladen ved
pløjning; især (arkæol.) m. h. t. oldsager.

I denne Egn ere . . oppløyede eller ved
anden Leylighed fundne adskillige Urner,
Dødning-Been, Sværd, Spyd. EPont.Atlas.
11.370. PNSkovgaard.B.305. Af Frøafgrø-
der . . menes det, at Vinteren har ødelagt
meget, saaledes at det bliver nødvendigt
at oppløje Afgrøderne. Pol.''^/sl924.11.8p.2.

-pomret, part. adj. se -pumret.
Opponent, en. [cnpo'næn'cZ] flt. -er.

10 {fra mlat. opponens, egl præs. part. til op-
ponere; i ældre tid m. lat. form og bøjning:
Opponens. Holb.Er.III.l. Primon.Lexicon.
(1807).189; flt. opponentes. Holb.Paars.55.
sa.Tyb.III.5 \\ især univ.) person, som
opponerer, fremkommer med indvendinger,
kritik, modsætter sig, modarbejder noget.

vAph.(1759). de ivrigste politiske Oppo-
nenter . . gjorde Sag med Spidsborgerne.
PLMøll.KS.II.230. han . . viste sig som

20 Opponent mod saa Meget i Tydskheden.
Hrz.JJ.III.79.

II
nu især: person , som ved en

disputats (nu kun: en doktordisputats) skal

prøve ell. bestride de afpræses (doktoranden)
fremførte meninger, enten paa fakultetets

(som opponent ex officio j ell. paa egne vegne
(som opponent ex auditorioj. Æreboe.58.
han optraadte ved de medicinske Doktor-
disputater som Opponent. Reumert.ER.55.
opponere, v. [(npo'ne'ra] Cf openere.

30 Æreboe.58). -ede ell. (nu sj.) -te (LTid.1724.
480. Luxd.Dagb.I.304). vbs. jf. Opposition.

{fra lat. opponere, til ob-, imod, og ponere,
sætte; jf. Opponent) t) (nu sj.) trans.: føre,

sætte noget imod noget andet; mod sti I te.

ved et konstant Træk trækkes (tommel-
fingeren) ind over vola, for at den bedre
kan opponeres de andre Fingre. Ugeskr.f.
Læger.l932.563.sp.l.

|| (jf. bet. 3; f vn. h. t
argument: fremsætte imod (en anden), er

40 hånd inclineret til Letfærdighed , da skal
mand ikke opponere imod ham sømmelig
Kiærlighed. Hørn.Moral.1.36. da jeg oppo-
nerede min CoUega dette, vidste nand mig
intet at svare. Gram.Breve.274. 2) f refl.:

sætte sig imod; gøre modstand mod;
ogs.: rette indvendinger mod; modsige, jeg
merker, at nogle faa stridige Personer af

Trouppen, som efter Sædvane pleje at

giøre Bevægelser, naar en ny Acteur eller

50 Actrice skal antages, nu opponere sig imod
Mad: Rosenkilde. Holb.Brv.195. Mine Tan-
ker er ingenlunde at opponere mig . . imod
den habile Ur.L.BiblNyttSkr.116. JBaden.
FrO. 3) (især tD) intr.: modsætte sig,
gøre modstand mod; især: fremkomme
med indvendinger, modsigelser; spec.

(univ.): optræde som opponent. Kom
til mig paa Studi-Gaarden; thi jeg, maa-
skee, faaer i Sinde at opponere ex audi-

60 torio. Holb.Tyb.IV.5. Den idelige Vane, at

opponere imod saameget Slet og Skiævt,
forledede ham ogsaa tidt til at modsige
det Fornuftige og Sande. Oehl.Er.II.127.
Pont.A.105.

CO opportnn, adj. [(npmr'tu-w] (sj. op'

portune. JBaden.FrO.II). (fr. opportun; af
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sen. lat. opportunus) belejlig; gunstig;
hensigtsmæssig; spec. om handlinger ell.

forholdsregler, der udføres, fordi de skønnes

praktiske ell. nyttige t øjeblikket, under hen-

syn til de foreliggende omstændigheder, ikke

fordi man af principielle grunde, ifølge sin

overbevisning, anser dem for de rette, (især

i intk., i forb. som være opportunt, anse
for opportunt). Meyer.^ Forholdet vil ofte

være det, at Lægen ikke har funden det
opportunt at give den Syge eller hans
Paarørende fuld Besked om Sygdommen.
KPont.Retsm,ed.IlL191. hans Udtalelser (er)

spøgefulde og alvorlige . . hvor han anser
det for opportunt, frimodige, naar han øn-
sker at lægge Kortene paa Bordet. Gads
Mag.1930.159. tD Opportunisme, en.

[(opmrtu'nisma] (e/'fer /"r. opportunisme; til

opportun; især polit, ofte nedsæt.) handle-
maade, politik i overensstemmelse med, hvad
der anses for opportunt. Meyer, den af Sand-
hedens værste Fjender, der sejler under
Opportunismens Flag. Intet formaar som
den at forsinke, at beklippe, at modificere
Sandheden. Pol.Viol921.9.sp.5. tO Oppor-
tunist, en. [wpmrtu'nisd] flt. -er. {fra fr.

opportuniste; især polit., ofte nedsæt.) person,

hvispolitik er præget afopportunisme. Meyer.^
Den ikke doktrinære Politiker er . . Oppor-
tunist uden nogensinde at tabe Idealet af

Syne. OBenzon.jTilsk.1921.1.96). oppor-
tunistisk, adj. (især polit.) adj. til Op-
portunisme og Opportunist. Glahder.Retskr.
CO Opportunitet, en. [(opcortuni'te'«^]

{jf. ty. opportunitåt, lat. opportunitas) det
at være opportun; belejlighed; belejlig,

gunstig tilstand ell. omstændighed; spec. om
anlæg, disposition (3.i) m. h. t. sygdom. Tode.
ØP.24. Meyer. || nu især i ssgr. som Op-
portunitets-grund (AHenriques.GA.88), -hen-
syn, -princip (jur.; se MunchPet.DR.V.67).
op-posen, -poset, part adj. se -pu-

sen.

Opposition, en. [(oposi'Jo'n] (f Oppo-
sits. Hrz.p.III.159). flt. -er. {ty. opposition

(t opposits); gennem fr. ell. eng. opposition
af sen. lat. oppositio, egl. vbs.til lat. oppo-
nere, se opponere) )) modsat stilling ell.

forhold; især ^Jf. Modskin; astr.) som be-

tegnelse for, at to himmellegemer staar i mod-
sat himmelegn med en indbyrdes længdefor-
skelaf180\ Bugge.Astr.109. Det gunstigste
Tilfælde til Iagttagelse af Mars er . . naar
den er i Opposition til ^olQJi.Heegaard.
Astron.143.

\\ (mal.) om kontrastvirkning.
Barokmaleriet . . med sin malerisk rhyt-
miske Valøranordning, med sin kraftige,
silhouetagtige Opposition af lyst og mørkt.
Glypt.I.120.

II (jf. Modsætning sp. 287^^;
æstet.) t om en stilistisk figur. Naar Regen-
dum staaer . . i Opposition hos lykkes eller
hendes, styres det helst af for, saasom Det
Arbeyd, der ey vil lykkes for mig, kan
vel blive læt Sag for en anden. Høysg.S.
82. smst.21. 2) som udtr. for, at man mod-
sætter sig, modsiger, gør modstand

mod noget; især (polit.) om modstand mod
det herskende parti. Primon.Lexicon.
(1807).189. Hun var for god og ydmyg en
Datter til Opposition. Blich.(1920).XXIV.
108. (Rasks) Opposition imod Antagelsen
af Diphtonger i det Danske. ierm.Gn/J.
17. denne beslutning blev . . ikke ved-
tagetuden opposition. Arup.H.174.

\\
(univ.)

det at optræde som opponent ved en dispu-
10 tats. Thorsen.Afh.III.65. \\ ofte efter præp.

i, især i forb. som være, træde i oppo-
sition, for ikke som Atheist at træde i

ubehagelig Opposition med den nye alvor-

lige Retning i Tiden. Ing.EF.V.186. Kun
en enkelt Gang . . havde Burke en min-
dre Stilling i et Ministerium . . Den me-
ste Tid sad han i Opposition. NMøU.YLitt.
III.384. saadan er hun blevet staaende i

min Erindring, ødelagt og hærget af den
20 nedarvede, kristelige Bondemoral, men i

sin Tankegang i skarp Opposition til den.
FrPoulsen. VN.33.

\\ f modskrift. LTid.1726.
396. 3) (polit.) om personer, som er i oppo-
sition (2); især: parti(er), som bekæmper re-

geringen; oppositionsparti(er). Oppo-
sitionen vilde angribe Pilt i Underhuset
for det russiske Armement. FrSneed.1.423.
Den politiske Rettergang havde kun ét

Spørgsmaal: Hører Parten til Regerings-
30 partiet eller til Oppositionen ?17øn*^.II.40.

Tilsk.1934.1.3. oppositionel, adj. [copo-

sijo'næl'] (#i/. oppositioneli; dannet (m. fr.

endelse) af Opposition ell. efter eng. oppo-
sitionsil, jf.ChrMøll.RS.I.153) adj. til Oppo-
sition; næsten kun ("tu ell. polit.) til Oppo-
sition 2 (og S). Meyer.*(1863). Emigranten
er efter sit Væsen oppositionel (Brandes.
IV.20: en MoåsigQT).Brandes.E.34. Det
var rigtig de politiske Møders Tid, og nye

40 oppositionelle Foreninger dannedes næ-
sten i hver Maaned. AaÅ;j.i)JK^.ii5. || som
subst., om person, der tilhører oppositionen.

Som Oppositionel har Politibureauet sid-

ste Aar fuldstændig afskaaret mig fra et-

hvert praktisk Arbejde i Partiets Tjeneste.
PoV^lfil927.8.sp.5. Oppositions-, i ss^r.

især (polit.) til Opposition 2 (og S), -blad,
et. (^yf. ModstandsbladJ avis, tidsskrift, der

er organ for et oppositionsparti. FrSneed.
50 1.493. Neergaard.J.1.3. CP -lyst, en. stærk

(især: overdreven) trang til at opponere, gøre

modsigelser, modstand; modsigelseslyst. Chie-

vitz.FG.53. Schand.AE.341. -mand, en.

person, som er i opposition, er medlem af et

oppositionsparti. Lehm.1.99. Schand.O.I.
220. -parti, et. (.//. Opposition 3;. Tode.

S.24. Meyer.^
||

(sj.) om fjendeskare. Blich.

(1920).XXVIII.118. -presse, en. (jf
-blad;. Schand.F.326. Opposits, en. se

60 Opposition.
op-pramme, v. [4.i] [-iprBm'ø] (jf.

-skibe 2 samt indpramme; nu næppe br.)

føre op ell. hen (til et sted) paa pramme.
VSO.IV. 0184. -presse, v. vbs. -ning (i

bet.2: TelefB.1933.sp.5091). 1) [l.i, 6.i] (l.br.)

trykke, presse op ell. frem; ogs.: aabne ved
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et pres, tryk. Indbrudstyveri . . Portdør
til et Varehus oppresset. PolitiE.''/iol924.3.

de mærkeliffe nordfynske Bjærge — Grus-
bakker med en Kærne af Ler og oppres-
sede Grus- og Sandlsig. AarbTuri8t.l9S4.33.

2) [11] (især skræd.) m. h. t. klæder: presse

(paa ny) med iwessejærn. Jeg oppresser .

.

billigt en Klædning paa faa Timer. PoZ.

^'*l-il918.20.sp.4. I. -pudse, V. [U.i] vhs.

-ning (Hørn.MoralJ.126. Brande8.IV.396.
Aarb.1933.86). (ænyd. d.s.; især fagl.) under-

kaste noget (især : noget gammelt, forfaldent)

en behandling, hvorved det fremtræder i for-

nyet skikkelse; pynte op; pudse op; nu især

m. h. t. gamle huse, metalgenstande olgn. : Du
maa . . sætte alting i Lave, lade Vognen
oppudse. Ho^&.ffP.J.^. oppudse en Hatte-
fiær. vAph.(1759). Blich.(1920).VII.62. det
Garniture, som jeg har ladet oppudse og
forandre. -ffei6.Poci.FJ5P. Rørsæder paa-
sættes. Stole limes og oppudses. PoZ.V?
1922.1å.sp.5.

II
(især i perf. part; nu sj.)

m. h. t. person; navnlig: pynte overdrevent.

*Maren Smeds gaar alt med Gyldenstyckes
Hue,

I

Oppudser Døttre og paa ret sin

Fruer skick. Holb.Paars.273. en meget for-

nem ung Mand, klædt efter alle Regler,
friseret hver Dag . . uophørlig vasket, bør-
stet, pyntet, oppudset. Schand.RP.485. refl.

:

*Med slig . . Pragt sig Irus brav oppudser.
Melt.(SamlDanskeVers.I.65). IL -pndse,
V. se -puse. -pnmpe, v. [-ipom'fta] vbs.

-ning (Brændeviinsbr.239. Bardenfl.Søm.II.
138). (især fagl.) 1) [l.i] m.h.t. vædske:
hæve, løfte v. hj. af en pumpe, opvældende
Vand, hvilket med Omkostning maa op-
pom^es. EPont. Atlas. III.178. Møllen var
24 Timer om at oppumpe 3360 Tønder
YsLJiå. DanmHavebr.246.

||
(sj.) billedl. et

dybt nede fra oppumpet Suk. Schand.SF.
296. sa.TJD.104. 2) [1.2] puste op, pumpe
V. hj. af en luftpumpe. Forhjulet (paa cyk-
len bør) være en lille Smule svagere op-
pumpet end Baghjulet. Cyclehb.78.

\\
(især

spøg-, jarg.) billedl. Stik intet under Sto-
len, thi Du kan være sikker paa, at alle
dine Fejl nok skal komme for en Dag,
maaske i oppumpet (o: forbedret, overdre-
vet) Tilstand. AClod -Hansen. Jagtskydning.
(1923).273. JacPaludan.UR.336. -pnm-
ret, part. adj. [I.2] (dial.) om levende væ-
sen: opsvulmet; oppustet. Feilb.(u. oppom-
retj.

II overf.: opblæst; blæret, jf.: hans
Oppumrethed quaVidenskabsmand, So-
ciolog etc. vilde synke sammen, saa han
blev den private, egenkærlige Lus, som
han i Virkeligheden eT.JakKnu.LF.18.
-pnse, v. [I.2] (til ænyd. og jy. puse (op),
hovne, svulme op; jf. -pusen samt sv. up-
posa, ty. aufpausen; dial.) svulme op; hovne.
Moth.W69. Rostgaard.Lex.040b. MDL.(jy.).

II

om ting: hæve sig. (til at stoppe puder)
tunde (kæruld) og være meget nyttigt,
dersom Dunet havde en større spændig
Egenskab, og ligesom anden Bomuld op-
pudsede; men det falder tæt sammen.

XV. Rentrykt "/e 1934

JPaulli. Urte-Bog.(l 761 ).l 78. -pnsen, part.
adj. [1.2] (ænyd. oppuset og oppusenhed,
8v. dial. opp-pusen, j/*. sv. uppost; til -puse;
dial.) opsvulmet; hoven, oppusen i Ansigtet.
MDL.(Mors). Mennisket seer bleeg, op-
poset, og dunkel-grøn nd. Garboe.LH.31.

jf.: Vatersot, Svinding, Opposenhed. sa.

TA.15. -pusle, V. [ll.i] (nu næppe br.)

især m. h. t. sengetøj: bringe i orden; pusle.

10 *Hun bad sit Søde Nymphe-Chor oppufile
hverenJ)yne.Cit.l?07.(NkS4'>820.138).Sen-
gen var ikke engang ordentlig redt, men
blot oppudslet.7/SO.
oppuste, V. ['(nb|pu(')sd3] -ede, vbs. -else

(s.d.) ell. -ning (s. d.). {ænyd. d.s. i bet.2.i',

jf. opblæse ; nu især i bet. I.2)

1) (jf. op 1.2^ fyldt med luft; udspile
ved at puste; puste op. 1.1) i al alm.
Vinden, som . . gunstig oppuster Baadens

20 Seil.Mynst.Tale.(1838). 7. oppuste en Blære.
MO. D&H.

II
(slagt, foræld.) m.h.t kød:

fylde med luft for at forskønne dets udseende.

PL ^y5l790. Citl809.(Per8onalhist.Tids8kr.

1916.294). VSO. S&B.\\ overf.: forstørre;
overdrive. Kierk.VIlI.173.

|j (jf. bet I.2)

m. h. t. person; refl.: puste sig op; især:

vigte sig; kro sig. Han oppuster sig,

som Frøen i Fablen. F50. I.2) paW. oppu-
stet brugt som adj.; dels om ting: *en oppu-

30 stet Blære. Eio.(1914).III.203. VSO. overf.:

overdreven, (man) vil lade oppustede
Ønsker . . bestemme sin Anskuelse af,

hvad der er at vente. Monrad.PD.52. Ar
tiklen (var) altfor oppustet — dog — den
gjorde sig. AHenrique8.GA.42. j/. Inflation:

Efterkrigstidens Sammenbrud skyldes vel,

at de, som man sagde, „oppustede" Vær-
dier ikke viste sig holdbare. Til8k.l934.I.

186.
II
dels (og især) om person (levende væ-

40 sen): opsvulmet; navnlig: fed; opdunset.
*Det lille Dyr var af Opstruction just pla-

get,
I
Saae meget ilde ud, oppusted var

af Vind. Graah.PT.1.328. Han er tyk og
oppustet i Ansigtet. MO. en stor, mave-
svær, oppxLstetM2ind.Tilsk.l921.I.383. Feilb.

om fugl: som har spilet sin fjerdragt ud.

(stærene sidder) oppustede, sultne og for-

frosne i Vejens Pile. Seier.BornholmsFugle.

(1932). 192. overf.: vigtig; blæret; op-
50 blæst. D&H. Saadan skulde bare alle op-

pustede Vigtigpetere have detl Saa glemte
de nok at pisile I Knold og Tot.1933.1 3. jf.:
national Smaalighed, Simpelhed, Op pu-
st eth ed. KLar8.GHF.I.57.

2) (jf. op 11j m. h. t. ild, flamme: faa til

at brænde stærkere, til at lue op ved
at puste til den. 2.1) i egl. bet. Hørn.Mo-
ral.1.32. Luften tiener til at oppuste Il-

den, hvilket enten skeer med Munden .

.

60 eller ved en Puster eller Fiervifte. Huus-
holdn.(1799).l20. man samler Sølv og Kob-
ber . . midt i en Ovn, for at oppuste Ild

(Chr.VI: blæse ild; 1931: blæser til Ilden>

derover, til at smelte det. Ez.22.20. 2.2)

billedl. ell. i sammenligning, navnlig m. h. t.

følelse, lidenskab, strid: fremkalde; vække;

61
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ogs. (og især): give styrke; opflamme.
*Utaa]modighed oppusted Sind og Moed.
PoulPed.DF.7. R. er sandeligen dræbt af

dig, som haver oppuustet Trætten, og ikke
af Bylov, som haver forsvaret sin Ære (o

:

i en duel). Paus.CU.1.61. Guds Aand skal

oppuste Andagtens Ild i din Siel. Suhm.
11.162. Han oppustede kun Hadet . . endnu
mere. F/SO. min Fortørnelses Ild vil jeg
oppuste imod dig (Chr.VI: blæse paa dig;

1931 : blæse min Harmes Ild op imod dig).

Ez.21.31. }\m.h. t. person: ophidse, en Pø-
bel, der oppustet af Geistlige stedse stræbte
ham efter lUvQt. Riegels.RS.II.253. *Jeg
skriver andre (breve), som jeg viser Abel ..

|

Oppuster atter Broder imod Broder. Oehl.

EA.246. VSO.
Oppuisteljse, en.flt.-r, (j/. Oppustning;

nu næppe br.) vbs. til oppuste; ogs.: det at

være oppustet; især til oppuste 1. VSO.
\\

(med.) vindkolik; opblæsthed. han er . . pla-
get med Vinde, og med Oppusteiser i Si-

derne. P%s^iRJI. ^6^. ||/j/*. oppuste 1.2

slutn.) det at gøre sig vigtig; vigtigmageri;
opblæsthed; vigtighed. Intet kan meere op-
muntre mig til at angribe Vildfarelser
og at fælde Autoritæter, end disse selv-

samme Autoritæters Stivhed og Oppu-
stelse. To(?e.SfT./I.96. Oversk.II.462. Op-
pnstning, en. d.s. VSO. Naar en Fjende
. . nærmer sig (kamæleonerne), plejer de at

puste sig stærkt op . . Kroppens Form
bliver meget forandret under Oppustnin-
gen. 5Møii./)i/L.IJi.5P.

II
(slagt., foræld.)

m. h. t. kød. Fl.^y61790. Forfalskning af det
falbudte eller solgte Næringsmiddel . . der-
under ogsaa Oppustning af Kjøå.Bek.Nr.
lWViil88é.§42.

II
(l.br.) om vindkolik. S&B.

op-pynte, v. [ll.i] [-(pøn'^a] vbs. -nlng
(vAph.(1759). KiøbmSyst.1.28. MO.). (især
i perf. part.) oppudse; navnlig m.h.t. (op-
holds)rum: udsmykke. Sort.Poet.77. Om en
Maaned . . lader Du din Kirke pent op-
pynte med grøne Qviste og Blomster. J5Zic/i.

(1920).X.199. Man oppyntede (juletræet)

paany med friske Æbler, Kager og Lys.
Gylb.TT.134. || m.h.t. person; ofte nedsæt.:
udmaje. MO. Hun var ogsaa selv bleven
en Del oppyntet (og) hendes blaasorte
Haar (var) bleven sat op paa en malerisk
Maade med hvide Silkebaand. Pont.SM.44.
-raab, et. vbs. til -raabe (ell. raabe opj;
især i flg. anv. (jf. Navneopraab^; 1) offent-
lig (højtidelig) opfordring til at møde; ind-
kaldelse, -stævning; tidligere især om opbud
(2) af befolkningen, nu navnlig om opfor-
dring til deltagelse i et foretagende; prokla-
mation; ogs. om skrevet ell. trykt meddelelse.
faa eller Ingen fulgte hans Opraab om at
gribe til Vaaben. Molb.DH.11,114. det Op-
raab af 20de Januar 1623, det jydske Raad
udsendte til Ahnvien. CPalM.0.451. Berl
Tid.'Via906.Aft.l.sp.2. 2) (emb.) det at op-
raabe, udraabe varer ved auktion, leverancer
ell. arbejder ved licitation (jf. Opbud 4.2^.

De Asiatiske hiembragte SelskabsVahre
|

Ved Opraab solgtes hoTt.Prahl.ST.lI.75.
Betalingen for forgjæves Opraab ved Li-
citationer over offentlige Tings Istand-
sættelse. -S/cr.^ViiS^i. PUy71824. i/".; Bud
eller Udbud, der rettes til Lederen (af
kursnoteringen) inden Opraabet, tages der
ikke Hensyn ii\. Lærebog i Handels-Teknik.
(1925).204. -raabe, v.[-^rk^b^] vbs. (l.br.)

-ning (Schand.SB.243. Legeb.l.c.27) ell. (nu
lp næppe br.) -else (VSO.), jf. -raah. (ænyd.

oprope, fremkalde (strid), yppe (PHelie.
Skrifter.Il.(1932).167. 238.310); i alm. spr.

raabe op) 1) (nu sj.) m.h.t. person, l.i) [3.2,

10.2] kalde frem, opfordre til at træde frem
ell. komme ved at raabe vedk.'s navn. En-
hver maatte fremkomme og melde sig,

ligesom han blev opraabt. VSO. MO. \\ kalde
sammen til kamp; opbyde (1.8). *ud paa
Kampens aabne Mark.

|
En Skare Danske

20 Mænd opraaber jeg. Søtoft.KE.74. 1.2) [5.2]

kalde ell. raabe paa en i afstand, saa han
kan høre det; prøve at standse ell. faa til at

vende om ved tilraab. LTid.1741.478. Hæ-
ren . . var kommet saa langt foran, at den
umuelig lod sig opraabe. Grundtv.Saxo.111.
277. VSO. 2) [6.2, 10.2] m.h.t. ting: nævne
højt og tydeligt, især i en vis rækkefølge.
VSO. rigtklædte Tjenere opraabte de
Fremmedes ^2i\nQ.RCAnd.X11.32. naar

30 disse (numre) opraabes (i lotterispil), maa
enhver passe nøje paa og dække sit Sed-
delnummer. Legeb.l.c.26. H især (jf. opbyde
3.2; emb.) om auktionarius: nævne, udraabe
de varer, der skal sælges. Auctionens For-
valtere (skal) lydeligen opraabe de ind-
satte Vare trende gange efter det høyeste
Bud, og hvis i saa maader den Høyst-
bydende vorder tilslaget, beholder hånd
u-paa-anket i alle maader. Forordn.(Kvart-

40 udg.)^^/id693.§9. (bogen) blev lagt paa Bor-
det, og opraabt for to Mark. Gylb.Xll.235.
Angivelse af, hvorledes Ejendommen skal

opraabes, samlet eller i Parceller. JurFor-
mularbog.^252. -raaber, en. [-jrå'bar]

(1. br.) til -raabe (2) : person, som forkynder,
bekendtgør noget ved opraab; udraaber. der
staaer en Opraaber . . han oplæser en Pla-

cat. IIauch.HS.10. ECAnd.11.202. -raabs-
peng^e, pi. (emb.) betaling for (forgæves)

50 opraab ved auktion olgn. KancSkr.^^/sl820.

t -raadden, adj. [7.3] (ænyd. oproden, no.

(dial.) upproten; i S&B. og Larsen, anført
som no.; jf. -raadne) opløst af raaddenskab

;

raadden. Cathedræ, Borde og Benke . .

vare formultrede, opraadne og i en elen-

dig Tilstand. AlbThura.Cold.b4^. -raadne,
V. [7.3] [-|r(o9'n8] (jf. -raadden^ 1) (især i

perf. part.) intr.: gaa i opløsning, forraad-
nelse; forraadne; (alm.:) raadne op. Ski-

60 bene, som bygges af saadant Træ, ere
inden 8 eller i det høyeste 12 Aar reent
o-praaåneåe.LTid. 1752.239. Kisterne er

selvfølgelig forlængst opraadnede. iVa^io-

nalmusA.1931.74. 2)(sj.) trans.: bringe til at

raadne; opløse. PhysBibl.XXlV.7 . \\ billedl.

Selv . . alle Erotikkens mest slimede Fi-
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nesser havde ikke opraadnet hans følsom-

me Natur. ThitJens. 07 kenvandring. (1907).

136. -raagre, v. se -roge. I. -rage, v.

[1.2, 3.1] [-ira-'qa] vhs. -ning (VSO. ^&B.).
(ænyd. d. s.; sj., jf. dog jy. oprager, person,

som river hø op) samle op, faa frem ved at

skrahe, rage. vAph.(1759). En Mængde
løs Jord, som Dyret havde opraget. ÆfO.

IL -ra£i:e, v. [1.8] [-ira-'qa] vhs. -mng (s.d.).

(1. br.) hæve sig i vejret; rage frem, op.

^(klinten) i Skye opraged. Grundtv.Bjow.
171.

II
næsten kun t præs. part. brugt som

adj. MO. en høit opragende Klippevæg.
Bergs.PP.530. to over det Hele opragende
store Lindetræer. Schand.BS.l 72. Naturens
Y.1913.298. ^j/". fremragende 2; sj.) billedl:

Forskellen paa den jævne og den opra-
gende BegSLvelse.NisPet.SG.334. I. -rag-
ning;, en. se I. -rage. II. -ragning^, en.

hjemme den Moder opreder der' Seni
Staffeldt. D.I.212. Blich.(1920).XIX.65.
især i part. opredt og navnlig i forb. op-
redt seng, spec: seng med fuldt udstyr.

Holb.Paars.42. i fjorten Dage har (han)
seet Brudesengen opred, uden at kunne
bestige den. Faye.LitArb.II.41. man kan
faae et Kammer med opredt Seng.Heib.
Poet.XI.119. Han har givet hende en op-

10 redt Seng til Udstyr. VSO. Feilb. Halleby.

172. jf.: *i velopredte Senge | Vi vore
Kroppe fandt for godt at slddnge. Bagges.
SkR.51. 3.2) (dial.) m. h. t. væv: gøre klar til

vævning. Feilb. -regne, v. [IO.2] [-irai'na]

opregne. Høysg.AG. 100. vhs. -else (s. d.)

ell. -ing (s. d.). {glda. d. s. (Fragm.54)) be-

regne antallet af noget ved tælling; optælle

(2); oftest uden egl. forestilling om tal: an-

føre, nævne forsk, sammenhørende ting i (kro-

[-ira'qneix] flt. -er. (især geol.) vhs. til II. 20 nologisk, systematisk) orden og paa en (for-

rage (ell. rage op^* konkr.: hvad der rager

op. Han saa ud over . . Skorstenenes kul-

sorte Opragninger. HAhlmann. DenFattige.
(1928).15. NaturensY. 1934. 138. -ram-
me, V. [l.i] [-ir^m'a] vhs. -ning (Harboe.
MarO). (jf. -kile 1^ ^ ramme kiler ind
under et skib, der skal løbe af stabelen, for
at løfte agterskibet ell. (nu) forskibet. Fi-
sker. SøO. 91. Benævnelse paa forsk. Dele af
Skib.(1848).84. -ramse, v. se -remse, -re-
de, V. [-|re'9a, især i bet. 3.i ogs. -|re'] præt.

-te (især i bet. 1 og 3; ell. -ede (jf. MO.);
part. -t (i bet.l og 3.i; sj. i bet. 2.2: AOlr.
FA.107) ell. -et (i bet. 2.2^ ell. (nu kun jy.)
•£ed (i bet. 3.1 som adj. i fk. : Holb.Paars.42

'xye.LitArb.II.41. Fe'"
{Pflug.DP.398. jf. Feilb.). vhs. -ning (vAph
Faye.LitArb.II.41. Feilb.), hvortil flt. -redde

(1772).III. JakKnu.A.67. IngebMøll.KH.
115) ell.(sj.) -else (Saaby.''), {ænyd. (part.) op-

holdsvis) udtømmende maade; regne op; ogs.:

opremse, de opregner hin andens Genea-
logier, Byrd og Blod, samt Forfædres Be-
drifter, førend de begynder Striden. Holb.
111.11.9. det første Rangreglement nævner
aliene Betieninger eller Charger, og op-
regner tildeels de Personer, som paa den
Tid beklædte samme Betieninger eller

C\i2iTgev.Stampe.YI.95. *Rectoren, Con-
30 rectoren, og flere,

|
Hvis Navne jeg ei

her opregne vil. Bagges.1.181. *Mængden
jeg kunde vist ej opregne, ej heller be-
nævne,

I

Ikke engang om jeg havde en
halv Snes Tunger og Munde. Gertz.(Wil8t.

Il.(1909).II.v.489). (de kinesiske aarbøger)

ere af rent opregnende Natur. JohsSteenstr,

H.2. jf. Finger 2.4: kunne opregne paa
sine Fingre. vAph.(1759). -regnelse, en.

[-irai'nalsa] Høysg.AG.22. flt.-r (LTid.1745.
redh i bet. S.i, glda.nipTed, udstyret (Skraaer. 40 419). (jf. -regning; nu sj.) vhs. til -re^ne
11.161)) 1) [1.1] (jf. -kæmme; sj.) m.h.t.
haar: rede opad, tilbage, hun fastgjorde
(glasperlerne) paa hendes stramt opredte
Haar. ZakNiels.KlOO. 2) [6.3] m. h. t. noget
uordnet, forvirret: bringe i rigtig orden.

2.1) (især dial.) i egl. bet., m. h. t. sam-
menfiltret garn olgn. D&H. Feilb.III.27.

jf. bet. 2.2: jeg (har) erkjendt Deres (0:

Brandes') . . Evne til at oprede spaget

(ell. regne op^; ogs.: skrevet ell. trykt hste,

hvori noget opregnes; fortegnelse, (især i forb.

m. af ell. (nu næppe br.) paa. LTid.1747.
227. Høysg.S.198). Jeg vil nu i en almin-
delig Opregnelse nævne, og siden lidet

udførligere beskrive Stadens Hoved-Byg-
ninger. EPont.Atlas.il.93. Det 2det Volu-
men indbefatter en klar og rigtig Opreg-
nelse om Corpora, som opgraves. XTic^.

Blaar og Q[divn.PalM.(Brandes.DD.307). \\5Q 1754.365. Gi/Z&.I.^^. -regning, en. [-|rai'

(sj.) m. h. t. fugtigt, sammenpakket hø olgn.:

sprede. swL Opredningsplads (o: plads,

hvor hø er spredt). Olufs.NyOec.1.7. 2.2) CP

overf, m. h. t. indviklet sag, vanskelige for-
hold: opklare; oplyse; udrede. Grundtv.Hvem
er den falskeProphet?(1814).8. det store Vir-
var, som ingen Dødelig nogensinde kan
oprede (er, at) Indsigten af Tankens Umue-
lighed indeholder selv en Umuelighed.
PMøllES.III.87. Erslev har med . . klar-
hed opredet udviklingen af forholdet mel-
lem dronning Margrete og Hansestæderne.
ADJørg.11.242. Krarup.L.286. 3) [7.2] gøre
færdig til brug. 3.1) m. h. t seng: rede. vAph.
(1772).III. *'Tre Smaabørn lege paa blom-
mede Eng,

I

Det lider ad Qvæld,
|
Der

neii] d. 8. Moth.B52. en Opregning eller

Fortegnelse paa de Troende. LTid. 1741.
733. I tidligere Tid var Skolegeografien
ikke andet end en Opregning af Navne
og Tal. Steenshy.Geogr. 50. I. O -rejse,
en. [4.1] (jf. III. -rejse samt Op-tur, -vej og
I. Nedrejse^ rejse fra et lavere til et højere

sted; især: rejse fra et sydligere til et nord-
ligere sted. FPJDahl.(OrdbS.). Paa Oprej-

60 sen (til Grønland) døde 2. Styrmand. Pol.

yil927.7.sp.4.

II. oprejse, v. ['oobjrai'sa] -te ell. (nu kun
arkais.) -ede (Holb.Kh.293. sa.Ep.IV.115.
JPJac.(1924).L218). vhs.-ning (s.d.) ell.(8j.)

-else (Nans.GF.155). {ænyd. glda. opreise,

jf. ænyd. glda. op-, uprese; til op 2 og rejse)

61*
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1) rejse i vejret; bringe i lodret stilling;

opstille, l.i) (nu 1. br.) i al alm. en Stige
var opreist (1931: sioå) paa Jorden. iMos.
28.12. alle og enhver, som ville være med
i samme Toog . . lader sig strax indfinde
paa det stoore Torv, hvor Standarden
staaer opreyst Holb.Ul.1.12. en stor Skovl,
hvilken bindes i et Reeb, imellem tvende
opreiste Stavre. JPFrahl.AC.93. da Møllen
hidtil har tjent mange Skippere som Sø-
mærke, bør han tilbyde Grunden til Op-
rejseise af et andet let iøjnefaldende Mær-
ke. Nans.GF. 155.

II
spec. (mat.): tegne en

linie, der staar vinkelret paa en given linie

i et givet punkt. D&H. EJuul&ERønnau.
Geometri f.Mellemskolen.(1931).20. 1.2) (især
højtid.) m. h. t. bygningsværk olgn.: opføre;
rejse. Jeg haaber . . at I holder mig for
den største Doctor i Verden, og at I op-
rejser mig en Ære-Støtte. Holb.KB.III.9. 20 nen staaer
de Orientalske Folkeslægter opreiste Al-
tere for deres Afguder. Schytte.IM.V.297.
*Hist bag ved Stakkene,

| Opreiser jeg mit
Huus. Ew.(19U).II.21. Nu lod Fyrsten sin
Billedstøtte opreise paa Torvene. HCAnd.
VII.6. S&B. oprejse et telt, se Telt.
oprejse en trone, se Trone.

*hold ham opreist, naar hans Kraft vil

glipipe. Holst.V.II.131. CP med oprejst
pande olgn., med løftet hoved; især som uatr.

for kækhed, stolthed, livsmod. Heib.Foet.IX.
123. *Freidigt kan Du (o: landsoldaten)
stande,

|
stolt med opreist Pande. Bantzau.

(PatriotiskeSange.(1864).Nr.8). Der er No-
get ved ham, som jeg kan lide. Han vil

falde med oprejst rsrnde. Schand.AE.291,
ipjf.: „der seer jeg Skielmen komme." —
„Og han gaar endnu med opreyst Hovet."
Holb.Abrac.III.6. *da seer jeg Mennesker,
som før alene | til Arvelod fik Slid og
Sult og Trang,

|
gaa om med oprejst Ryg,

med løftet Pande. Schand.SD.xxriii.
|j

(he-

rald.) om dyr som skjoldmærke (især løve):

staaende paa bagbenene. Larsen. FBGrand-
jean.Heraldik.(1919).125.

\\
(poet, sj.) om

himmellegeme: opstaaet. *Alt opreist Maa-
Bag sorte Skove. OeRJ.5i 6.

3) (til bet. 2 og egl.: lade staa op, opvække;
bibl. og højtid.) lade opstaa fra de døde;

2) m.h.t. (dele af) legemet: hæve, løfte
fra hældende

: af) ,

ell. V andret stilling til

ogs. (jf. bet. 5) i udtr. for menneskets frelse,

for det evige liv. denne er Johannes den
Døber; han er opreist fra de Døde. Matth.
14.2. de skulle slaae ham ihiel, og han
skal opreises paa den tredie Dag. sms/.i7.

23. *hvad Gud har givet,
|
Engang vi skuer

oprejst til Livet. SalmHj. 652. 2. Grundtv,
lodret; m. h. t. person : bringe til at staa; 20 FS. VI.581. der saaes et sjæleligt Legeme,
rejse op. 2.1 ) (nu sj.) i egl. bet. Fflug.DF.
801. den gamle Elik . . omfavnede hans
Knæ . . Præsten . . opreiste ham venligt.
Ing.EF.IV.124. jf: Hvo, der ikke føler
sig født til Slave, kan dristig opreise sit

Hoved. smst.I.llG.
J| (jf. haaroprejsendej

m.h.t. haar, fjer. Fierene i Panden (hos
skovskaden) kan opreises som en Top. Cu-
vier.Dyrhist.L220. 2.2) (nu sj.) re/l.: rejse

der oprejses (1819: opstaaer^ et aandeligt
Legeme. ICor.15.44(1907).

4) (bibl. og højtid.) ovtrf. anv. af bet. 2:

bringe paa benene; skaffe til veje; lade frem-
komme, fremstaa. 4.1) i al alm. Jeg vil

opreise (1931: lade . . fremstaaj dem en
Prophet midt ud af deres Brødre. 5Mos.
18.18. (Wallensteins) Begiæring med (0:

om) dend ny Krigs-Magt at oprejse. Slange,
sig; hæve sig. vAph.(1759). *Taus opreise 40 ChrIV.587. \\ om anstiftelse af oprør, ufred,
sig hver, at vi rask kan bringe til Ende
Raadet. FMøll.ES.1.307. jf. bet. 3: *Dødnin-
ger

I
Opreise sig i ^2indet.Søtoft.T.84. 2.3)

part. oprejst som adj., især som udtr. for le-

gemets stilling: staaende; navnlig: med rank
ryg; med løftet hoved; ret; ofte i billedl. anv.,
som udtr. for stolthed, kækhed, frigjorthed.
Mennesket i Følge sin Natur og Bestem-
melse gaaer opreist. Hallager. 1. opreist

uro. Et Oprør, som (en indianer) paa Øen
St. Domingue Aar 1529 opre\ste.LTid.l732.
779. ingenlunde vil jeg opreise K^-igs-

folket, eller begynde Ufred i Fædrene-
landet. JfaZi-iS^If. 7^. Der var dem, som
troede, at Djævelen . . havde opreist dette
\jYeir.Cit.ca.l785.(JySaml.lV.335).

\\
(sj.y

oprette; stifte. *(jeg) opreiste en Pagt
(

Mellem mig og mit Hjerte. Winth.Digtn.5.
skuer Mennesket hen over Jordens Flade. 50 4.2) refl. ell. i pass. (perf. part); dels om
MynstBetr.L211. *Hvad ændsed' han sin
Vunde I

| Han saae jo, Kongen stod
| Igjen

paa Dækket opreist,
| Skjøndt badet i sit

Blod. Holst.L146. Hans Hustru sad oprejst
i Sengen. Drachm.VI).273. den oprejste
Gang der plejer at sættes som Skel mel-
lem Dyrene og Mennesket. JFJews.rjL.^5.
jf: (han skred) med en Oprejsthed, der
gav hans mørke og alvorlige Skikkelse et ....„ ....

Udseende, som vandrede han højt hævet 60 reisede
over Verdens Bekymringer. Søiberg.HK.
127. holde (sig) oprejst: mangen kum-
merfuld Dag . . er gaaet over mit Hoved;
men dog har jeg holdt det opreist ved
denne glade Forvisning, at jeg nød mine
Medborgeres Agtelse. Gylb.(1849).VL 130.

person: rejse sig; især: gøre oprør, frels

mig af Syriens Konges Haand, og af Is-j

raels Konges Haand, hvilke have opreist
sig imod (1931: angriber) m\g.2Kg.l6.7.
*At Tjeneren imod sin Herre sig oprej-
ser . .

I
Hvo veed at Gjerrighed ej Aar-|

sag er til s\\gt.Falstl25. de opreiste (or
oprørske) Dale Ksirle. Langebek.Breve.72. \\

dels om uro, strid, uvejr olgn. (der) op-

sig saadan storm, at amiral-

skibet . . kunde ikke staae derimod, mew
maatte lave sig til at undergaa. Holb.DNB.
443. Et stort Klammerie oprejsede sig en-
gang paa Gaåen. sa.Ep.IV.115. *Vel saae.-

vi det opreiste Hav, |
Dets Struber vel.

vi liørte.CFrim.Søe-Cabinet.(1793).16. Hvor-I
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ledes opreises der i et Land, hvor ellers

Torden er saa sielden, det gruelige Tor-
den -Veir.i^aZie.Si&./.iii. VSO. der blev

rigtignok opreist en stor Glæde af Bør-
nene, ikke saameget over det nye Tøi, som
over Moderen. AntNiels.FL.ILMO. jf. : (det

var) neppe mueligt at overtale eller . .

true mig til at forlade (min beslutning) —
Det sidste opreiste al min Stolthed sig

imoå. Ew.(1914).IV.237. 10

6) rejse paa ny; genrejse, (ofte i mods.

til ord som nedbryde, nedstyrte). 5.1) (ofte

m. overgang til bet. 1 ; bibl.) i egl. bet. (han)
opreiste den omstødte Tinskaal. Jn^'. 7/S.i

.

53. Pius den Sjette lod den nedstyrtede
Obelisk opreise. FjSO. give os Livsophold,
at vi kunde opføre vor Guds Huus og op-
reise (Chr.VI: oprette; 1931: opbygge)
dets øde Steder. Esr. 9. 9. 5.2) (højtid., nu
sj.) overf.: genoprejse; genoprette, min 2p

Mands Broder vægrer sig ved at opreise
(1931: opretholdeJ sin Broder et Navn i

Israel og vil ikke ægte mig.5Mos.35.7.
(dermed) opreyste hånd Disciplinen, som
tilforne laae herunder. Gram.( KSelskSkr.
11.93). det var hans stadige Bekymring
at oprejse Familiens sunkne Anseelse.J5raw-
des. VIII.162. ofte i forb. som oprejse ens
ære, give en æresoprejsning. VSO. er denne
Mands Ære oprejst, om jeg bøder hun- 30

dreåeJ)sder?CEw.Canta.74. jf.: jeg (vil) op-
reise vort Selskabs sjunkne Hæder. JBeh-
rend.Bøverpræsten.(1842).213. \\ m.h.t person:

bringe (økonomisk, socialt) paa fode; ogs.:

opmuntre; trøste, han opreiser (1931 : rejser^

den Ringe af Støvet. i-Sam. ^.8. *lad det
elskelige Minde

|
Trøstende opreise dig

igjen. Lund.ED.118. Herren opholder alle

dem, som falde, og opreiser (Chr.YI: op-
retter; 1931: rejser^ alle de Nedbøiede. 40

Fs.145.14. jf.: jeg (vil) bede for hende
den Bøn, at hun maa fatte et opreiset Sind
og intet lade sig plat nedtrykke. JPJac.
(1924).1.218. y (jur.) f m. h. t. retssag: lade
genoptage. Moth.R58. \\ m.h.t. tab, skade:
oprette; erstatte. Dersom nogen giør den an-
den Saar, eller Lemmelæst, saa at . . Skibs-
Arbeid dermed bliver forsømmet, da skal
(han) opreise Skipperen den skade hånd
deraf taget ha.\eT.DL.4—l—ll. Holb.Masc. 50

III.13. Han faaer aldrig sit Tab opreist.
VSO. MO.

III. op-rejse, v. [4.i] [-irai'sa] vbs. jf.
I. -rejse, (nu næppe br., if. VSO. kun i perf.
part.) drage, rejse til et højere ell. (især)
nordligere sted. (de blev) sendte med Re-
sidenten Peder Wibe, da hånd herfra (o:

Danmark) . . til Sverrige opreyste. Slange.
ChrIV.854. De vare opreiste til Jerusalem.
VSO. 60

Oprejsning:, en. ['(objrai'sneix] flt. -er.

{jf. glda. upresning, -reysning, old^i. upp-
reis(n)ing; vbs. til II. oprejse (ell. rejse
op))

I) (1. br.) til oprejse 1: opstilling; op-
førelse. EPont.Atlas.II.284. (de) ha.T gasiet

os tilhaande med Teltets Oprejsning. Blich.
(1920).XVIIL183. Font.FL.210.

2) (relig.) til oprejse (2 og) 3; især: op-
standelse. *Du til Livet mig skal vække

|

Ved Din stor' Opreisnings Kraift. Kingo.
186. Orundtv.PS.VlL214. *(du) som skal
i Paradis gaa ind,

|

(jeg) Ønsker nærmest
dig Oprejsning snar

|
Fra det taagefulde

Sygeleje, smst.439.

3) (arkais., sj.) til oprejse 4: opstand;
oprør. Steen Sture lovede . . at han aldrig
mere vilde gjøre nogen Opreisning mod
Kong Hans eller hans Søn. Allen.1.160.

4) til oprejse 5. 4.1) genoprejsning;
genrejsning, de Danske Skuespils Op'
reisning. LTid.1728.260. han maatte oppe-
bie Kræfternes og Helbredens Opreisning.
Molb.BlS.1.272.

||
især (jf. bet. 4.8;: genrejs-

ning efter en ulykke, en nedværdigelse olgn.;

spec. (teol.) om tilgivelse efter syndefald, mo-
ralsk genoprettelse, de ere faldne, og have
nydt den Naade, som Menneskene, at faae
Opreysning.i^M^e.i^T.^^. (Jesus) er sat

mange i Israel til Fald og Opreisning (Chr.

VI: opst2inåe\se).Luc.2.34. Grundtv.SS.V,
110. til Oprejsning for den Ringe, til Yd-
mygelse for den Mægtige. Kierk.lV.38.

jf. bet. 2: det er vor Trang, at der hvert
Naadeaar maa ske en saadan Opstandelse
af Søvne, en Oprejsning ud af alt det,

der kan kaste Søvn over os. OMøll.GK.9.

I
i alm. spr. navnlig om fyldestgørelse for

rænkeise af ens ære ell. om gengivelse af
tabt ære, borgerlige rettigheder; æresoprejs-
ning, da er hånd mindre Mand, indtil

hånd af Kongen kan faa Oprejsning. Di.
1—24—15. Efter nogle Aars privat Lev-
net fik hånd igien Kongelig Opreisning.
LTid.1732.712. *her staaer (han) med Svær-
det i sin Haand,

| Og byder Jer Opreis-
ning for Jer Ære. Hauch.Æ.88. faae Op-
reisning . . paa sin Ære. MO. Oprejsning
ioruforskymAnholåe\se.LovNr.90^y4l916.
§687. (spøg.) i videre anv.: revanche. (I Spil.)

Give En Opreisning o: fortsætte Spillet,

eller spille paa ny, for at Lykken muligen
kunde vende sig til Fordeel for den An-
den. VSO. 4.2) (jur.) tilladelse, bevilling, der

sætter en tabt ret i kraft igen, genopliver virk-

ningen af en juridisk handling (jf. Baden.
JurO.); nu kun: tilladelse til at paa-
anke en sag efter ankefristens udløb.
DL.1—6—12.1—6—14. Opreisninger paa
Domme, som ikke ere tre Aar gamle. JBe-

sol.V7l800.§le. SaVXVIIl.544. f Opreis-
ning paa en Vexelobligation.F/SO. 4.3) er-
statning for, oprettelse af skade, tab.
Kand hånd opspørge sin Kiøbmand, da søge
hos hannem sin Skadis Oprejsning. DX.d

—

17—5. Saasom Hollænderne havde nedre-
vet hans Hus: saa gave de ham til Opreis-
ning derfor 150 I>a\er.Reiser.I.553. Brand-
skades Opreisning.Aagaard.TL.97.\\ m. over-

gang til bet. 4.1 slutn. Dersom alle mine
Liebhabere end kunde forlade mig, saa
skulde jeg dog aldrig søge min Opreifi-
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ning hos jer. KomOrønneg.III.94. Hans
Barndom havde været melankolsk, han
tog nu Oprejsning ved . . at nyde Livets
Glæde. Bi-andes. III. 662. talem.: søge ell.

tage sin oprejsning, hvor man har
faaet sin skade (o: faa sit tab erstattet

af den, der har voldt det). Blich.(1920).

XXV.21. Valløe.D.84. jf.: Hvor man har
fået sin skade, skal man have sin oprejs-
ning, sagde pigen, hun lod karlen ligge
hos sig en gang endnu. Krist.Ordspr.643.

Oprejsnings-beTilling:, en. f^^iZ Op-
rejsning 4.2; jur.) bevilling, tilladelse til at

paaanke en sag efter ankefristens udløb. Lov
L.IY.875. JurFormularbog.^6 74. oprejst,
part. adj. se II. oprejse (2.3).

op-reklamere, v. [9.2, ll.i] vbs. -ing.

(især i avis-spr.) gøre stærk reklame for (en
vare, sadledes at den hurtig bliver bekendt og
efterspurgt); ogs.nedsæt., om overdreven, smag-
løs reklamering, opreklamere en vare

j
uegl:

HarNiels.SP.47. GodsernesKamp modRov-
dyrene affødteHadet til Godsjagterne. Der-
af igen den opreklamerede Kærlighed til

hele Danmarks vilde Favna. WesenbL.(Fol.
^Iil934.13.sp.l). -remse, V. [IO.2] [-ir^m'sa]

(ogs. -ramse. [-ir^m'sa] Bagges.1.9. Hrz.X.
64. VSO. MO.). vbs. -ning (Drachm.STL.
252. Tilsk.l934.1.18). fremsige, opregne,

især: paa en usystematisk, tankeløs, forvirret

maade og med ensformigt tonefald; (alm.:)

remse op. Jeg gider ikke opramset alle

de Urimeligheder, som dette yderst dumme
Folk faldt paa; jeg vil blot fortælle et Par.
Bagges.NK.299. *Nu har jeg opremset min
hele hexe.Oehl. Digte. (1803). 221. (konfir-

mandernes) saa sædvanlige Opremsen i

Munden paa hverandre . . var bortfjernet.

Ing.EF.XIII.196. DagNyh.Vxl934.13.sp.6.

jf.Finger 2.4: *jeg kunde |
Tilsidst opremse

det paa mine Fmgie.Oehl.XLWS. -rende,
V. [5.2] [-ir^n'a] (ænyd. d. s.; jf. -løbe 2.i;

1. br. uden for dial.) indhente, naa i løb;

løbe op. VSO. den napolitanske Væggelus'
Ben er 4-5 Gange længere end Kroppen.
Det er umuligt at oprende den.HKaarsb.
M.II.125. Kri8t.Ordspr.444. OrdbS.(sjæU.).
billedl: kommer Æren ikke til dig, maae
du ikke troe, du kan oprende åen.Rahb.
Tilsk.1798.613. Grundtv.FS.VII.51. -ren-
se, V. [3.1] [-iTTsns9]vbs. -ning (s. d.) ell. (sj.)

-else (EPont.Åilas.ni.524). (ænyd. d.s.; jf.
-renske; især fagl.) rense grundigt; især
m. h. t. vandløb : rense for mudder, slam olgn.
om Kilden fremdeles, i fald den ey vorde
oprenset, kand vedholde, vil Tiden vise.
LTid.1728.183. Vandløbene (Aaer og Bæk-
ke) OTprenses. Blich.(1920)XXI.230. Fleu-
ron.SK.25. \\ m.h. t. træ, der er angrebet af
sygdom, raaddenskab. ForstO.63. -renske,
v. [3.1] {til no. renske, rense; vist kun som
norskhed) oprense; i videre anv.: rydde (for
træer). Hvert 10 Aar skal Grendse Linien,
hvor Skoug findes, af begge Siders Almue
oprenskes, og alle nye voxne unge Træer af-

hugges.TractatAng. Grændserne imellemNor-

ge ogSverrig.(1751).2.Till.§27. -rensning:,
en. [-ir^n'sneii^] ftt. -er. (især fagl.) vbs. til

-rense (og rense op/ Aaers Oprensning.
Stampe.Y1.122. LandbO.III.748.

\\
(sj.) bil-

ledl.: udrensning. „Det er ligegodt under-
ligt at tænke . . om vi saadan ligefrem
skulde ud i Felten I** „. . en Gang imellem
skal der saadan en Oprensning til, ellers-

kan Sagerne ingen Udflugt faa." Skjoldb.

10 KH.163.
II

i konkr. anv.: sted i tømmer^ hvor
jge, raadne)

S0O.Till.xv1, Taget oplægges og forstøt-

(syge, raadne) dele af træet er fjernet. Fisker^

tes . . Klodserne neddrives i smaa Oprens-
ninger imellem Bundstokkene. J5enævweise
paa forsk. Dele afSkib.(1848).75.
opret, adj. ['(obir^d] {ænyd. glda. opret,

oprejst, i ænyd. ogs. m. bet: oprigtig, oldn,

uppréttr, eng. upright, ty. aufrecht, jf. lat,

erectus; egl. perf. part. til oprette, smZ. op-
20 rettet u. oprette I.2; jf. oprigtig) som staar

lige op (og ned); oprejst; lodret. 1) (l.br.

i alm. spr.) om ting. een Griis med et

Menneskes Ansigt, som hafde een lang
opræt 'Næse. Borrebye.TF.139. *Opret og
stille Flammen atter ganger

|
Bort fra os

nu. CKMolb.Dante.I.168. et Stavhus, med
Yægge af opret Tømmer. JVJens. C.46.

\\

spec.(bof.) om blad, stængel: som (fra grun-
den) har en lodret vækst (erectus). CGRafn.

30 Flora.1.46. Lange.Flora.xLVi. En Række
andre Arter af Gedeblad ere oprette Bu-
ske. Sal.YII.568. ofte i plantenavne (navne
paa varieteter) som opret byg (Hordeum
vulgare distichum erectum. LandmB.III.74),
potentil (Potentilla erecta. Lange.Flora.
807). 2) (især [H) om person(s holdning,

stilling); oftest ubøjet, i forb. som holde
(sig), sidde, staa opret, jeg (fandt)
den unge Herre . . siddende opret i Sen-

40 gen. Ew.(1914).IV.199. Alle Disciple var

Eaa deres Sted og enhver Hører i sin

ektie for oprette og staaende at hilse

Rektor. Tauber.Dagb.51. Tiber staaer op-
ret paa sin Plads mellem Consulerne.
Hauch.DV. 1.180. (han) havde ondt ved
at holde sig opret ved Laagen. JPJac.J.

162. JakKnu.R.313. \\ (jf. bet. 1) om hovedet.

Jeg saae . . ikke een eneste rank Ryg, ikke
et eneste opret Hoved. Bagges.DV.IX.19.

50 3) billedl. anv. af bet. 2; især i forb. holde
opret, (l.br.) holde oppe, ved lige; opret-

holde. Hvad der endnu nogenlunde holdt
mig opret, var en dyb Grundtone i mit
Indre, der allerede oftere havde gj en-
klinget i mig. Sibb.1.44. den hele Styrelse
vil . . ligge plat paa Jorden, uden at Nogen
holder den opret. RSchmidt.BII.57. Bran-
des.I.181.

II
staa opret. *Vil du fast og op-

ret staae,
|
Staae paa egne Fødder (o:grund-

60 læg dit eget hjem). Bagges.Danf.III.24. jf.

:

(de svenske bestemte) imedens deres Vaa-
ben stode oprette i Tydskland, at sætte
Krigen lige ind paa Danmark. /S'Zan^'e.C/ir

IV.1193. opret-, i ssgr. fx. (foruden de p
ndf. anførte) i G) ssgr. som opret-flydende> -

-gaaende, -voksende, -hold, et. (sj.) vbs.
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til -holde 1. Børnenes alt for tidlige Op-
rethold, og for hyppig Bæren, er den
første Aarsag til en slet Legemets Hold-
ning for Fremtiden. Frank.KL.45. -Iiol-

de, V. [-ihml'a] vbs. -tlse (Leth.(1800).215.

Grundl.(1849).§70. Tilsk.l934.LI9),jf.-hold.

{endnu ikke i vAph.(1773).III; jf. holde op-

ret ('w. opret S) samt ty. aufrecht (er)halten,

aufrecht(er)haltung) 1) (nu næppe hr.) i egl.

bet: holde i oprejst, staaende stilling. En
bagved anbragt Jernstang opretholder
Statuen. 7;S0. 2) (især O^ sørge for, at en

vis tilstand bevares; drage omsorg for, at

noget trives; vedligeholde; m. h. t. skik, ved-

tægt: haandhæve. den Tænkemaade, som
man i det menneskelige Selskab bør stræ-

be at oipretholåe.NTreschow.Moral.L(1811).
89. gjør England lykkeligt, og oprethold
Rigets Værdighed imod Udlandet. Bagger.
11.253. en Kunst, opretholdt af neder-
drægtige TjV2jmeT.Schand.yy.312. Mand-
skabet blev blandet , . og hver Mand søgte
. . at klare sig selv, saa at Kommando næ-
sten ikke var til at opretholde. MilTidsskr.
1905.38.

JH
opretholde en anholdelse

(jur.) tilbageholde en anholdt (indtil 3 dage
efter grundlovsforhøret), uden at fængslings-
kendelse finder sted. MunchPet.DB.^ y.(1926).
141. opretholde livet, (søge at) skaffe

sig det til livets ophold nødvendige; opholde

livet, (vagabonden) havde opretholdt Livet
paa mangfoldige Maader, og sommetider
været ved at sætte det til.JacPaludan.UB.
232. BerlTid.yil934.M.2.sp.2. opretholde
neutralitet, se Neutralitet.

|| (l.br.)refl.:

klare sig i tilværelsen; holde modetoppe, disse

Sorger . . Ulykker og Krænkelser . . ned-
trykkede og svækkede mit Sind, gjorde
mig lidt efter lidt . . aldeles uduelig og
uskikket til med egen Villieskraft at op-
retholde inig.Winth.IX.203.
Opretning, en. flt.-er. (glda.upret-

ning, oprejsning; jf. Oprettelse; i rigsspr.

nu kun i bet. 1.2 og 2) vbs. til oprette (ell.

rette op). 1) til oprette 1. 1.l) til oprette
1.1 : oprejsning; opførelse. Baalets Opræt-
mng.LTid.1738.340. 1.2) til oprette I.2;

især: det at rette sig op; fx. ^: kaptajnen
lod kompagniet gøre flere opretninger
(0: lod mandskabet rette op)

j || (^, sj.)

det, at et skib retter sig op efter en kræng-
ning, jf. Opretningskraf t. Larsen. 2)
til oprette 2; især: planering af et arbejds-
stykke (med høvlen). OpfB.*in.32. \\ om
udretning af bøjet genstand ell. anden repa-
ration, hvorved noget faar sin oprindelige

form. TeknMarO. Restaurering af den
gamle Marskalstue (Havesal), Opretning
af Trappepartiet i Slotsgaarden (o: Frede-
riksberg slot). GadsMag.1929.184. 3) til op-
rette 3: anlæg; fremskaffelse; indretning;
oprettelse, det Franske Riges Oprætning.
LTid.1738.553. den fjerde Bataillons Op-
retning. Mi2.i7P0.566.

II
konkr., om koloni.

Holland har ikke udtømmet sig fra Folk,
for Øerne Java og Ceilon at besætte, da

alle disse Oprætninger ikke bestaar af

24000 Mænd. LTid.l737.655. 4) til oprette 4:

genoprettelse. \\
(dial.) om genoprettelse af

tidligere tilstand, (udgaaede træer) står al-

drig til opretning rt\ev.OrdbS.(sjæll.). U (især

jur., foræld.) oprejsning (4); erstatning; godt-

gørelse, (prokuratorer skal) tiene de fattige
'.

. uden Betalning, og søge deris Løn og
Opretning i den Kost og Tæring, som

10 dennem af Vederparten tildømmis. DL.
1—9—12. smst.3—13—17. *Ti vil hånd
meer og meer sin Gunst til Esther bøje,

|

Paa det hun og skal faa Opretning for sin

Sorg. Kyhn.FE.62. N0rreg.Frivatr.IIL6.

opret-staaende, i?ar<. adj. [-jSdå-'ana]

som staar ret op. ySO. || især (fagl.) til op-

ret 1: opretstaaende Maskine. TeknMarO.
antikva (opretstaaende skrift). DO. 7. xx/.

især i forb. som opretstaaende klaver,
20 piano, fyf.opstaaende klaver w.opstaaG.sj

klaver, hvis kasse og opbygning staar lodret

(mods.Flysel). OpfB.^IU.499. yortHj.iy2.
66. jf.: vi har et meget godt Opretstaaende.
LstedMøller.Andegaarden.(1905).17.

\\
(bot,

foræld.) d. s. s. opret 1 slutn. Tychsen.A.
L.83.

oprette, v. ['(obirBda] -ede. vbs. -else

(s.d.) ell.-mng (s.d.). {glda. upiætdd i bet.l.i,

jf. æda. up rætæ, genoprette (FlensbSt.l5),

30 sen. oldn. upréttast, rette sig op, ranke sig;

til op 1 0^ 2; jf. opret)

1) oprejse (1); rejse. I.1) (nu kun ar-

kais.) m. h. t. ting: oprejse (l.i); især m. h. t.

bygningsværk olgn.: opføre; oprejse (I.2).

examinere Grunden, førend man opret-

ter Bygningen. Eolb.Ep.iy.318. de skil-

lingede sammen, og oprettede min Fader
en Ærestøtte. FAHeib.Sk.in.233. oprette
. . et Skafot. MO. oprette et alter (for),

40 se Alter 1 (og 2). }\ (jf. oprejse l.i slutn.)

t om geometrisk konstruktion, paa en vis

given ret Linie . . skal (jeg) oprette en
retvinklet TreksLnt.Eilsch.FhilBrev.169. Syl-

vius.Geom.24. I.2) f m. h. t. (dele af) lege-

met: oprejse (I.3). *Jeg ved Dig opreises
skal,

I
Og af Dødens dybe Dal

|
Skal jeg

Hovedet o^iTette. Kingo.186. (hun var saa
mat, at) hun neppe kunde gaae, og meget
besværligere bøie eller oprette sit Legeme.

50 Buchhave.NellikerodensKræfter.(1 784).244. ||

rejl.: rejse sig; hæve sig. *hand (skal) til en
Minoit op-rette sig at dantze. iSor<.Poe<.75.

jf. : *Det lette Aag kand lette vore Sinde, I

At Hiertet sig til Gud oprette (o: opløfte)

ksinå.Brors.167.
\\
part. oprettet som adj.,

(jf. opret 2) oprejst, jeg haver brudt eders
aages bomme, og ladet eder gaae opret-
tede (1871: opreiste). 3Mos.26.13(Chr.yi).
Træerne staaer opretted med deres Rød-

60 der. LTid.1728. 183. de, som have lagt
længe af . . Skiørbug, maae med Forsig-
tighed vænnes til den oprettede Stilling.

CTt.l789.(Søkrig8A.'Cccc4v).

2) gøre ret (lige, plan); rette op;
især (tøm. ell. snedk.): høvle (et arbejds-

stykke) plant. Haandgern.20. OpfB.HFL
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245.
Il (jf. bet 4.i; m. h. t. slidte, brugte

ting: bringe i stand; give (en Ung) dens op-

rindelige form ell. udseende; rette ud. nye
eller oprettede (patron-)HylstTe. Skyderegl.

81. Gamle Tasker oprettes, Hanke paa-
sættes. BerlTid.y6l919.M.16.sp.4.
3)overf.anv.afbet.l:bringepaabenene;

faa i stand; indrette. 3.1) f *>*• ^' *• rnand-

skab: skaffe til veje; stille. Denne Her-
tug (kan) oprætte 30000. Mand til Fods og
600. til Rest. Pflug.DP.159. Mall.SgH.106.
3.2) m. h. t. (større) anlæg ell. virksomhed:
bringe i stand: anlægge; især m.h.t. in-

stitution: grundlægge; indstifte. Co-
moedier Sammenskrevne for Den nye op-
rettede Danske Skue-Flaås. Eolb.(bogtitel.

1723). lærde Nationer, som have oprettet

Collegier for Naturens Eftergrandskning.
sa.Hex.IV.7. Aar 1648 blev et Sang-Værk
. . oprætted og bygt paa Raadhuuset i

AmsteTåsim. Borrebye.TF.167. Han havde
. . besluttet at oprette dette (o: Videnska-
bernes) . . Selskab under sit Forsæde.t7aco&i.
Skr.97. Vil Ole Sørensen oprette en Han-
del med brugte Gsrngklæåer. Schand.TF.I.
246. Oprette et Fyr(taarn). Scheller.MarO.
oprette en Bank.iwdv. 1911 oprettedes
det ordinære professorat i nordisk sprog
og litteratur ved ^ovhoTmQ.Letterst.txdskr.

1933.367. t i præs. part. m. passivisk bet:

de raae Materialier, som til de opret-
tende Manufaeturer og Fabrikker udfor-
dres. Ziø&mSt/s^.J. 550.

II ^ m.h.t. trop-

per: organisere (i ny afdelinger). Det Fri-

corps, han paa egen Bekostning oprettede.
VSO. oprette et Regiment. MO. || m.h.t.
stamhus, fideikommis olgn.: grundlægge; eri-

gere, (adelige har) Ret til at oprette deres
Sædegaard, naar den . . udgiør i det rin-

geste 400 Tønder Hartkorn, til et Stam-
hvLVis.Nørreg.Privatr.I.315. Intet Len, Stam-
hus eller Fideicommisgods kan for Frem-
tiden oprettes. GrMwdZ/i9i5;.^9i.

il f m.h.t.

fest, højtid, vor Søn Leandre har giort sin

Søster dend Ære og indbuddet Hende
til een Julestue, som hånd oprettede. J!B
Paulli.JM.22. Langebek.VT.23.

|| (jf.u.bet.

4.2-8J i forb. m. igen. (han) tragtede efter

igien det Lombardiske Rige at oprette.

Pflug.DP.183. 3.3) m. h. t. skik, vedtægt ell.

aftale: fastsætte; indføre; indgaa paa;
nu især m.h.t. overenskomst : indgaa; slutte.
Han oprettede (1931: satte j etVidnesbyrd
(o: lov, vedtægt) i Jakob og satte en Lov i

Israel. Ps.78.5. Saa fik Polen Mod, til at
oprette sig en ny Constitution. 5a/Ze.J5i6.

1.27. *Det Forbund, vort Land har med
eders o^iGiiet. Pram. Stærk. 316. Oprette
Venskab med En. FSO. en skriftlig op-
rettet Kontrakt mellem To, af hvilke den
ene ikke kan skrive eller læse Skrift.

Kierk.VI.357. Snedkermesteren opretter
en Konto hos Tømmerhandleren. FagO
Snedk. oprette en pagt, et testamente,
se Pagt, Testamente,

j) f m. h. t. dokument,
der bekræfter en aftale. Siden kan et for-

meligt Document paa stemplet Papiir
giøres og oprettes. Gram.Breve.129.

4) bringe i sin forrige tilstand; genop-
rette. 4.1) (jf. bet. 2 slutn.) f m. h. t. byg-

ningsværk, anlæg olgn.: genrejse, de op-
rettede Guds huus til sin rette skik (1871

:

satte Guds Huus istand efter dets Maal),
og de befæstede ået. 2Krøn.24.13(Chr.VI).
Esr.9.9(Chr.VI;1871: opreise;. herlige Mo-

10 numenter blev af den ulykkelige Ildebrand
giort til intet. Med Tiden kand dog denne
tabte Ziir ventes at blive oprettet. Adr.^^lt

1762.sp.2. 4.2) overf., m.h.t. sag, forhold:

genoprette efter en tilføjet skade ; ogs. m.h.t.

fejl, skade: raade bod paa. *Jesus ved sit

Korses Blod
| Har Fred med ham (o: gud)

oprettet. Kingo.213. Han søgte at . . for-

bedre de Overvundnes Vilkaar, og oprette
det Onde, som Krigen havde foraarsaget.

2QjSneed.II.424. (den gejstlige) havde for-

manet ham til at oprette den store Synd,
han havde begaaet. Qylb.EA.19. jeg havde
nedbrudt, hvad der aldrig lod sig oprette

mQVQ.Hostr.E.IV.8. oprette et Nederlag.
D&H. oprette en forsømmelse (Lar-
sen.) ell. (især) det forsømte olgn., (jf.

u. forsømme 2.2j genoprette, indhente noget,

man har undladt. Holb.UHE.II.8. det (er)

ikke Cancelliets Sag . . at oprette det,

30 som de selv ved deres Stiltienhed have
forsømt. Stampe.1.22. For mig synes det
en aldeles demoraliserende Tanke, at man
efter Døden skulde faa Lejlighed til at

oprette, hvad man har forsømt i Livet.

Goldschm.V.393. Feilb. oprette sine sa-
ger (S&B.) ell. sine faldne sagaer (se

II. falde 2.6j. ||
(sj.) m. h. t. ære: oprejse (5.2).

De er Fader til et Barn, og De har for-

ført en Pige . . De skal oprette Frede-
40 rikkes og hendes Barns Ære. Schand.SF.

270.
II

m. h. t. tab, mangel: give erstatning

for; godtgøre, da haver hånd forbrut sin

Bestilling, og skal oprette den Klagende
sin Skade. DL.1—8—10. *Som Monsieur S.

har N. ulovlig paaført Trette,
|
Bør han

Omkostningen i allting ham oprette. Fr
Horn.SomnPoet.115. Dette Tab har han
faaet rigelig oprettet. MO. f oprette sin

skade, skaffe sig erstatning. Moth.R79. slige

50 Bøgger taber vi paa, og maa oprette vor
Skade paa Viiser, og eventyr igien. Holb.
Bars. II. 6. m. tings- subj.: opveje. Kom
Grønneg.III.127. da jeg nu var nødt til

at rive (elskoven) ud (af mit hjerte), fandt
jeg intet som kunde oprette dens Tab.
Ew.(1914).IV.316. *Han seer den Krands
bereed, som engang ham opretter |

Sin
Ungdoms Sveed og Flid og mange vaagne
'Nætter. Storm.SD.36. Man kan let forestille

60 sig, hvordan de Skibe maatte være, som
en Baccalaureus i Philosophien i en Hast
havde ladet bygge . . Men vore Kanoner
. . oprettede denne Msinge\.Bagges.NK.358.
Hauch.VL300.

|| (jf. u. bet. 3.2 og 4.3; 1. br.)

i (pleonastisk) forb. m. igen. leg ikke saa-

dant paa Hiertet, Jeg vill oprette det igien
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med at komme her hver Bag. Holb.Bars.

IV.3. Hvad som (kvinderne) taber udi Tail-

len, det oprættes igien ved deres hvide
li\iuå.LTid.l738.335. WinthJX.6. 4.3) f
m. h. t person: genrejse; oprejse (6.2);

ogs.: opmande; opmuntre. Herren op-

holder alle dem, som falde; og opretter

(1871 : opreiser^ alle de nedbøjede. Ps.

145.14(Chr.VI). JSneed.V.282. hvor meget
maae denne Tanke have oprettet Hende
paa Hendes sidste . . Leie.Basth.Tale.(1795).

22.
II
m. h. t. sind, følelse. *(guds) Aand min

Siel opretter |
Med mangt et trøstigt Ord.

Brors.128. *Gud er god,
|
Gjærne vil han

alt tilgive, |
Det oprette skal mit Mod.

Grundtv.SS.I V.196. om fysisk paavirkning:

Naar Vinen bruges med Maade, muntrer
den, opretter Geisterne, styrker Maven.
vAph.B0.206. II (jf. u. let. 3.2 og ^.2) i (pleo-

nastisk) forb. m. igen. (de gik) til Themi-
dis Orakel, for at spørge, hvorledes det
menniskelige Kiøn . . kunde oprættes igien.

Clitau.PT.156. refl.: hvor let falder han, og
hvor vanskelig opretter han sig igien af

sit Fsilål Basth.Tale.(1782).63.

oprettelig:, adj. [cob'rBdali] (1. br., næ-
sten kun i ssg. uopretteligj som kan oprettes;

især til oprette 4.2, om skade, tab : erstattelig.

vAph.(1759). Tabet er i det mindste op-
retteligt. 750. MO. Oprettelse, en. flt.

(nu sj.) -r (se u. bet 2). (glda. oprættelsæ
i bet. log S (4Mos.l0.21(GldaBib.). Postils);

jf. Opretning; især O) vbs. til oprette (ell.

rette opj; især i ftg. anv.: 1) (nu sj.) til

oprette l.i: opførelse; opstilling, trende
Pyramiders Oprettelse. lfoZ&.X>i2.7J.4. Op-
rettelsen af Nationaldigteren Mickiewicz's
Statue i Warszawa. Brandes.S.34. 2) til op-
rette 3: anlæg; grundlæggelse; indstiftelse;

m. h. t. aftale: indgaaelse. Compagniers Op-
rættelser paa Grønland og Strat Davids.
Holb.Kandst.II.l. Freds og Forbunds Op-
rettelser.LTid.l720.Nr.41.4. Oprettelsen af

. . Ordener og Broderskaber. Goldschm.BlS.
IV.226. Oprettelsen af Jødestaten i Palæ-
stina. AdaJ^w«. 7^.48.

II
AeWt/ 6i. a. Opret-

telses-dokument (fx. ved oprettelse af et stam-
hus; erektionspatent. VortHj.III3.143). 3) til

oprette 4: genoprettelse. vAph.(1759). selv
den mest rigoristiske Indskrænkning af

hans Privatforbrug vilde være uden Be-
tydning for Oprettelsen af Balance. Jac
Paludan.TJR.197.

|| (nu sj.) godtgørelse; er-

statning. Jeg fik fuldkommen Oprettelse
for den lidte Skade. VSO. MO. Oprette-
maskine, en. se u. Oprettermaskine 2.

Opretter, en. {glda. oprættæræ (Postil.

108)) t) GJ om person; især: I.1) til op-
rette 3: person, som istandbrifiger, anlægger,

stifter noget. Prahl.ST.II.44. det tyske Ri-
ges Opretter (0: Bismarck).Brandes.F.113.
1.2) (1. br.) til oprette 4: genopretter. VSO.
hans Mission er at være alle Svages Be-
skytter, Opretter af al UretV Ved.R353.
2) til oprette 2, om redskab, maskine,
hvormed noget oprettes; spec. (snedk.): af-

retter (2). EThaulow.Træ.(1912).124. FagO
Snedk. if. Tømmeropretter (0: en art

høvl med fagonjærn). smst.214. Opretter-
høvl, en. (snedk.) høvl til opretning (2);

ogs.: maskine til afretning; afretter (2). Fag
OSwedfc. -maskine, en. 1) (snedk.) d.s.s.

Opretter 2. Arb.forsikr.1907.BilagI.34. 2)
til oprette l.i, om (del af) tændstikmaskine,
der rejser stikkerne op og ordner dem i pa-

io rallelle bundter. Oprette-: Hag.IX.403.
op-revet, part. adj. se oprive, -ride,

V. [-iri-'åa] vbs.-nlng, 1) [l.i, 4.i] (nu næppe
br.) ride op ell. hen (til). Han kom op-
ridende ad Gaden. F/SO. Han blev under
Opridningen til Fæstningen truffen af en
Kugle, smsi MO. 2) [5.2] (nu kun dial.)

indhente til hest; ride (en) op. Rostgaard.
Lex.040c. Han har for langt et Forspring,
til at vi skulle kunne opride ham. 750.

20 Levin. Feilb. -rids, et ell. (nu næppe br.)

en (Penia.1809.278). [l.s] flt. d. s. {efter ty.

aufriss; vbs. til -ridse 3; nu 1. br.) 1) (især

bygn. ell. ^) fagadetegning , opstalt af en

bygning ell. lodret snit gennem en bygning,

en maskine osv. ; ogs. om perspektivisk tegning

ell. konturtegning, skitse, rids. naar (grund-
ridset af en vandmølle) sammenlignes med
Oprisset eller Profilen i Fig. 1. Kraft.M.
11.757. I Fig. 2 og 3 forestilles saavel i

30 Op- som Grund Ris Vandhiulet A. smst.

788. (skoleeleverne) kunne efter Maalestok
gjøre Grundtegninger, Profil og de for-

nødne Sectioner af Bygninger og Ma-
schiner, og en rigtig perspektivisk Op-
rids af samme. Pema.1809.278. Rummenes
Bestemmelse giver Etagehøjderne, og af

disse, sammenholdte med Grundridsene,
fremgaar Tværridset og endelig deraf Op-
ridset, Facaden. Tilsk.1908.7. Svejfede Mø-

40 belben fremstilles . . Send et Oprids, og
jeg har sikkert Ben, som kan psLSse. Krak.
1929.11.1326. 2) CP overf.: skildring, der

(kun) giver hovedtrækkene af noget, træk-

ker hovedlinierne op. Det gælder om at op-

dage det Evige i det Nærværende . . ikke
om at gøre Oprids til (Brandes.TJT.19: at

konstruere^ en Stat, men om at begribe
Staten som den er.Brandes.VI.356. paa-
lidelige Kendsgerninger . . som afgiver

50 Udgangspunkter . . for et Oprids af Dig-
terens Levned.sms^7JJJ. 7. -ridse, v. vbs.

-ning (s. d.), jf. Oprids. !) [3.i] (sj.) øde-

lægge (en flade) ved at ridse. Tavlen var
ganske opridset. 750. 2) [6.1] (nu sj.) skære
op, aabne ved et rids ell. et snit. Seer du,
hvor Goden der staaer og opridser Men-
neskets Bug? OeR 711.55. (sablen) havde
opridset ham hele Panden. Jn^.ÆJ^. 7. 5^.

At opridse en Byld. 750.
||

part. oprid-
60 set brugt som adj.; spec: forsynet med ind-

snit. Væggene (0: i et æbles kernehus) ere
snart glatte, snart opridsede. Bredsted.Pom.
II. XL VIII. smst. 21. 3) {dannet til -rids)

tegne et (op)rids af ell. over noget. S.l) (jf.

Oprids 1; nu sj.) i egl. bet. VSO. TeknMarO.
3.2) (jf. Oprids 2; især W) uegl: angive, op-

XV. Rentrykt 'Ve las'! 62
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trække hovedlinierne af noget (en plan, et

værk, en skildring osv.); tegne; skitsere, til

at foregribe, forberede og opridse (Bran-
des.BD. 62: construerej det Kommende
fandt (Disraeli) ingen anden Evne end
den politiske Indbildningskraft. Brandes.
IX.313. Hans Liv udadtil er opridset i

faa Linier. Kbh.^y9l912.5.sp.4. G. er en
glimrende Skribent . . Han kan opridse
et Fysiognomi, saa det baade staar haardt
og nuiLnceTet.Tilsk.1934.L200. -ridsning:,
en. (sj.) vbs. til -ridse ; ogs. (konkr.) d. s. s.

-rids 1. VSO. -rifle, v. [3.i ell. 11] vbs.

-ing. (fagl.) forsyne med (nye) riller olgn.

Larsen, som vbs. : Oprifling af Valser. Møl-
len.*/il904.omslag.l. -rigge 9 v. [1.2] vbs.

-ning. ^ rejse (takkelage olgn.) og gøre klar

til. brug; (alm.i) rigge op. der (vil) om
Bord paa Færger og Isbrydere blive op-
rigget midlertidige Radioanlæg. Da^iV^t/^.
^*121929.1.8^.1. som vbs.: Larsen. „Viking"
(har) under hele Oprigningen . . henligget
uden Ballast. PoV'>U1907.3.sp.6.

t oprig:telig:, adj. ('oprigtiglig. LTid.
1727.344). adv. d. s. ell. -en. {ænyd. d. s.; til

oprigtig) d. s. s. oprigtig 1 ; især som adv.

:

Alle, som ere bestilte i Under- og Over-
Retter at skrive, skulle oprigteligen handle
i deris Bestilling. Di.i—8—^. hver sæl-
gere bør handle oprigtelig og vide hvad
det er, som han sælger. IIolb.Brv.lll. Slan-
ge.ChrIV.954.

oprig:tig:, adj. [(ob'reg^Zi] adv. d. s. ell.

-t ell. (t) -en (DL.1—9—16. Skuesp.U3.34.
Myn8t.Jubelf.28). (ænyd. oprigtig, wprectug
(ogs. i bet.: oprejst, opret); fra mw<. uprich-
tich, glholl. oprechtig, hty. aufrichtig (til

mnt. uprecht, upricht, holl. oprecht, hty.

aufrecht, f aufricht, egl: opret(staaende),

se opret^; m. h. t. bet.-udviklingen sml. lige-

frem (5), ret, rigtig; jf. oprigtelig)

1) om person: som er ærlig, redelig,
sanddru, ell. (nu kun): som ikke for-
stiller sig, men optræder, taler i over-
ensstemmelse med, hvad han virkelig
(inderst inde) føler ell. tænker; om væsen,
karakter, meninger, ytringer olgn.: som vid-

ner om, er præget af ærlighed, sanddruhed
olgn., ell. (nu kun) : som er i overensstemmelse
med ens virkelige (inderste) følelser ell. tanker.
gode, oprigtige og Uberygtede Mænd.DZ.
1—9—8. jeg veed, at du gjorde det (o:

tog dig en hustru) af et oprigtigt Hjerte
(o: uden at vide, at hun allerede var gift;
1931: i dit Hjertes Troskyldighed;. iMos.
20.6. Skulle jeg forlade den (o: min kæ-
reste)^ der udi mange Aar har baaret en
saadan oprigtig Kiærlighed til mig? Holb.
Er.LV.4. du formaaer mig til at forsøge,
om du mener det oprigtigen, eller ei.

Beiser.L462(jf. mene 8p.l308*^«-). For hen-
des (o: Kamma Rahbeks) oprigtige Væsen
var alt Paataget og Tilløiet utaaleligt.
MynstSaml.ix. *Sig mig, paa Parol, op-
rigtig:

I

Madsl hvad har du i din Hat?
PMøll.L.110. Man kan være alt for oprig-

tig. F50. Jeg har altid en oprigtig Med-
lidenhed med Folk, der ikke kan sove.
Pont.QA.6. jf.: udi Ægteskab (er) et op-
rigtigt (o: ærlig ment) Ørefigen mindre
lastværdigt end et falskt Kys. Holb.Helt-
ind.L.327. jf. bet. 2.2: Velådle Hr Profes-
sor Oprigtige gode \en.sa.Brv.40. Du
er min Ven, min oprigtige Yen.HCAnd.
L.160. (nu 1. br.) i brev-underskrifter olgn.

:

10 Jeg forbliver stedse nest flittig hilsen
til alle goode venner Hans oprigtige ven.
Holb.Brv.69. Deres oprigtige S. S. BH-
cher.Blich.(1920).XXXL213. || i nogle faste

adverbielle forb. „Var saa Latin og Græsk
ikke morsommere alligevel" . . „Jo noget
— men ikke meget, naar jeg skal være
oprigtig.'* Schand.BS.273. sa.TF.LL.137.
oprigtig talt ell. (sj.; efter strengt taget^
taget (PDrachm.K.76.142), naar jeg (du)

20 skal være helt ærlig, oprigtig. „Jeg beder
Dem . . svar mig paa mine Spørgsmaal!*
— „Oprigtig talt, saa troer jeg ikke, at

jeg kan svare paa et eneste af åem.'^Heib.
Poet.VLL.274. Oprigtig talt: han var en
Skielm. 780. der er oprigtig talt ingen
mening i, at du altid skal være den fore-
trukne

i II
(nu næppe br.) om fremstilling,

beretning (især: historieskrivning) ell. frem-
stiller (især: historieskriver): som fremstiller

30 tingene paa en med virkeligheden (kilderne)

stemmende maade; paali delig, det (skal)

bevisis med klar og oprigtig Document
(hvad den afdøde har indført i boet). DL.
5—2—20. Dette er . . excerperet af til-

forladelige Originaler og Archivis . . saa-
velsom af de oprigtigste trykte Auctori-
bus. Gram.Breve.115. det er ved deres (o:

franske skribenters) Fliid vi have oprigtige
Oversættelser af alle gamle Bøger. Holb.

40 LLerod.b5r. vi . . har vore Troldmænd her
. . som oprigtigen . . siger os alt hvad der
tildrager sig i Verden. Biehl. DQ.LV. 12.

Are Frode . . var en oprigtig Historie-
Skriver. Grundtv.Snorre.Ll.294. jf. : det er
den oprigtige Sandhed, jeg er ikke Val-
gerda. Heib.Poet.V.133.

2) („især i Handelssproget." 7/S^O. „Tale-
spr." Levin.; nu næppe br.) som ikke er for-

falsket; som er hvad det udgives for at være,
50 svarer til sit navn osv.; virkelig; ægte;

sand. 2.1) om ting (især varer). Kiøberne
kunde være forvissed om gode og oprig-
tige Varer (o: bøger). Holb.MTkr.487. Nye-
lig ankommen oprigtige romanske Stræn-
ge, italiensk '^ode^^snpiir. BerlTid.^^/sl803.

7.sp.2. Oprigtig god gammel Rhinskviin.
Heib.Poet.V.336. det var oprigtigt Kilde-
vand, hentet fra Kilden paa Christians-

borg. irC4wci.2I.^05. jf.: Det er en op-
60 rigtig Bog, hun er saa storstilet, siger

Bonden. 76^0. 2.2) om person. Nogle reg-
nes ikke for oprigtige Adelsmænd, med
mindre de kand vise deres 16 Ahner.JTo/&.
Ep.I1.351. som en oprigtig Muselmand .

.

vilde (han) tvætte sit Ansigt og sine Hæn-
der før Bønnen. Oehl.AG.118. jeg hørte . .
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i?
F:

min tydske Skuespillerinde . . gjentage

de Ord: „Ak, Gudl Ak, Gud!" paa godt
Dansk. En oprigtig tydsk Dame havde be-

stemt sagt: „Ach Gottl** CBernh.NF.UL
106.
Oprigtig-hed, en. flt (8j.)-tr (se nclf.).

{ænyd. d. 8. og oprectighed) aet at være op-

rigtig, t) til oprigtig 1. Sager, som deris

Ære, eller gode Navn og Røgte og Op-
rigtighed, paagielde. DL.3—4—4. i mit
Hjertes Oprigtighed (1931: Troskyldig-
hed; og med uskyldige Hænder gjorde
eg åette. lMos.20. 5. *Oprigtighed, min
^'rydl

I

Usminket ædle Dyd I iS<w&.5 7. naar
jeg nu . . sværger Dem evig Kjærlighed
og Troskab, saa vil De ikke mistvivle om
Oprigtigheden af mine Orå? Heib.Poet.VII.
318. Jeg vil svare Dem med al den Op-
rigtighed, jeg skylder Deres Venskab. 7iS0.

den Bodsgang, som (kirken) fordrer af sine

Medlemmer som Garanti for deres Om-
vendelses Oprigtighed. Pont.LF.VII.130.
(ambassadøren) motte .. i ald Oprigtig-
hed sige dem (o: svenskerne), at den Krig
som de Svenske . . forehafde imod Danmark,
kom aldeles ikke tilpsiS.Slange.ChrIV.1351.

*De svor hinanden Venskab, og sveg ei

deres Eed,
|
Men blev bestandig Venner

i al Oprigtighed. Aarestr.SS.III.27.
\\
(I Ir.)

oprigtig handling ell. ytring. Det er en Op-
rigtighed af Manden, at han tilstaaer sin

Eenioldigheå. Langebek.SA.35. jf.: lad dine
øyne beskue oprigtigheder (1871: Ret-
skaffenhed; 1931: hvad ret er, ser dine
Øjne). Fs.l7.2(Chr.VI). 2) (nu næppe br.)

til oprigtig 2. Jeg indestaar for Varenes
Oprigtighed.750. eprig^tifflig:, adj. se

oprigtelig.

op-rille, V. [3.i] [-iril'Q] vbs. -ning (Ha-
vebrL.^IL564). (landbr., gart.) danne riller

i (jorden; fx. til at saa i). Spandarbeidet
falder saaledes: . . om Foraaret . . at op-
rille i Alens Frastand Vs af en Afdeling
(afmarken).CdeSelby.Dyrkningen afenHuus-
lod.(1839).7. derefter oprilles Jorden med
et Rillejern (o: ved radsaaning) i en Dybde
. . efter^ Frøets Størrelse.VortHj.1114.84.
Oprind, et. ['(obiren'] (nu næppe br.

Oprinde, en), (jf. sv. dial. opprinna, kilde

(Bietz.533); til II. oprinde (4); nu kun hos
sprogrensere) oprindelse (3). Efter gien-
tagen nøiagtig Prøve og Overlæg, kunde
Jeg ikke drage anden Slutning af disse,

eller hine Skikkelsers (o: indbildte syners)
Oprind og Følger, end denne (osv.). Frank.
SM. 1805. 199. de spanske Svaber . . var
af tysk Oprind. GSchutte.(Norden.l904.145).
D&H. *af Klude Wand og steen Hun (o:

et bindebrev) Haver sin oprinde Ccv* en-
de;. Ci«.ca.i700.fS[2?rZMW.7J.i 9^;. alle Syg-
domstilfælde der have deres Oprind af

Nervesvækkelse. DtcefZecc.J/.jf5 7. I. Op-
rinde, en. se Oprind.

II. oprinde, v. ['(obiren'a; undertiden
(især kirk., højtid.) cnb'ren'a] præt.-randif
flt.(arkais.)-Tunée(SalmHj.l94.5(Kingo.ll5:

runde op^. Ing.RSE.VI.255); part. -rundtt
ell. (især som fk.) -runden (undertiden ved
subj. af intk.: Rose.Ovid.1.44. jf. ogs. u. bet.

4.8;. vbs. -else (s. d.), jf. Oprind(e). {glda. op-,

uprinnæ, jf. oldn. uppruni, opgang, opvækst,

oprindelse, samt rinde op; til op 3.2 og 9.i;

sml. oprindelig)

O (jf- opgaa 2.2; højtid.) stige frem,
op over horisonten olgn. (og blive syn-

10 lig). 1.1) om himmellegeme, især solen: kom-
me frem over horisonten; staa op. dend
opstaaende Soel taber (intet) af sit Skin,

fordi dend klare Morgen-Stierne førend
dend oprinder.Slange.ChrIV.70. *Jeg gik
mig ud, da Sol oprsindt Holstein. D."^ 65.

\\ i sammenligning ell. billedl. Ach I Træer!
I Kaalstokke! . . siger mig om min Sool
snart oprinder (o: om min elskede snart

kommer). Holb.UsynlllLl. (Sulla) blev an-
20 seed som en oprindende Soel, der vilde

fordunkle den anden (o: Marius), hvilket

og sneede. sa.Eh.II.309. 1.2) om morgen-
røden, daggry, dagslyset: bryde frem. *Snart
Natten svandt; en liflig Morgenrøde

|
I

Øst opr2indt.Winth.Lyr.211. da Morgen-
røden den næste Dag oprandt (Chr.VI:
opgik; 1931: ved Morgengry næste Dag;.
Jon.4.7. billedl: *Af Høiheden oprundet
er

I
En Morgen-Røde klar og skiær,

|

30 Guds Sandhed og Guds Naade! Grundtv.
SS.L261. jf. bet. 4:1 *Lystig Hanen gol,

|

Hilsed glad Guds Sol;
|
For hver Sjæl er

Lys og Lyst oprundet. Ing.RSE.VII.239.
1.3) om dag: gry; bryde frem; ogs. (om dag
ell. tidspunkt): indtræffe; komme. *Den mør-
ke Nat forgangen er,

|
Og Dagen oprinder

saa Yide. SalmJHj.51.1. *See! nu er Stun-
den næsten oprunden, | Næsten oprunden,
som giør dig gla.d. Brors.295. *En deilig

40 Dag er oprunden. Ing.RSE.VIL231. der
kan gaae Aar hen, inden den lykkelige
Dag vil oprinde. Gylb.XII.59. Søndagen
oprandt med fint Vejr. TidensKvinder.^^N
1930.22. 1 .4) (nu især bibl.) bryde frem, komme
til syne, blive synlig paa en maade, der min-
der om solens opgang ell. dagslysets frembrud.
dit Lys (skal) oprinde (1931: straale frem;
i Mørket, og dit Mørke skal vorde som
Middagen. Es. 58. iO. see. Mørke skjuler

50 Jorden, og Dunkelhed Folkene; men over
dig skal Herren oprinde, og over dig skal

hans Herlighed sees. smst.60.2. *Sandheds
klare Lys oprinde ! Riber.1.145. *Stig, Van-
dringsmand, fra fierne Fieides Tinde

|
Til

Foden ned, skiul dig i Dalene, | Far Havet
om, dig dog forfølgende,

|

I hver en Kant
Horneelen vil oprinde.PHFrim.(Rahb.LB.
1.161). jeg lod . . de skiønneste og kiæ-
reste Billeder fra Reisetiden oprinde i

60 min Phantasie. Molb.Breve.xii.

2) (nu næppe br.) om vandløb, kilde:

bryde, vælde frem af jorden; ogs.: have

sin første begyndelse, sit udspring et sted;

udspringe. 'Cederskove! Palmelunde (o:

i orienten) . . |
Dal, hvor Livets Væld op-

runde!
I
Bjerg, hvor Arkens Due fløil
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Ing.RSE.VI.255. Denne Flod oprinder i

det indre Afrika. MO.(„sieldnere'*).

3) (nu næppe hr.) om plante, spire olgn.:

skyde op; spire frem; komme frem;
ogs.: tiltage i vækst; vokse sig stor; vokse op.

Gud Herren . . giorde . . allehaande urter
paa marken, da de endnu ikke vare op-
rundne (1871: iremspiTede). lMo8.2.5(Chr.
VI). Bygget tromles ned, efter det er op-
ruiiået.OeconJourn.l757.2?4.\\ i hilledl.udtr.:

(forældrene) lode en Christelig Opdragelse
være dend faste Stive, til hvilcken denne
spæde oprindende Spiire (o: sønnen) . .

blef SiJihunden. Sort.ClB.8. *Den yndigste
Rose er funden, |

Blant stiveste Torne
oprunden. Brors. 10. *Vor elskte Palme-
Qvist — vor Fred'rik byd oprinde,

|
I

stærke Skud til Træ. Eio.(1914).III.139.

4) hlive til; fødes; opstaa. 4.1)

tid., nu sj.) i al alm. *den Complexion, som
Skiøffe-Qvinden har,

| Man siden, uden
Tvivl, hos Barnet bliver var.

|
Naar den

Beskaffenhed i Legemet vi finder,
| Da

ved dets Virkninger i Sielen og oprin-
der,

I
Løsagtig Tanke. Anti-Spectator.130.

Holland er intet Land, hvor Fabriker af

sig selv ere oprundne. KiøhmSyst.III2.202.
Mergling er her (o: i Holsten) oprunden, og
i fuld Brug. Olufs.NyOec.1.53. dersom No-
gen lader sig dermed forstaae, at han er
en Prophete . . da skal han ikke mene, at

Guds Ord er oprundet i ham, eller kom-
met til hannem SLleTie.Grundtv.Udv.III.295.
en stor Deel af vore skjønneste Folkesange
. . ere oprundne i denne Tiå.Ing.PO.II.247.
eengang oprundne angribe disse Febere
Folk af alle Aldre og Farver uden For-
skiel.BiblLæg.II.17. 4.2) (nu kun bibl.) i

forb. m. præp. af ell. fra; dels m. h. t. slægt-

skabsforbindelse, afstamning olgn.: nedstamme
fra; have sin herkomst fra; komme af (en vis

slægt olgn.). vor Herre er oprunden af Juda.
Hebr.7.14. *Vor ædle Peder Syv var ey med
brød i munden

| Til verden født . .
|
Om

icke af en stor, dog ærlig stand oprunden.
Cit.l702.(DSt.l909.36). Det Adelige Huus
Vallisnieri . . haver tre Grene, som oprinde
af trende Brødre. LTid.1731.586. Hun var
oprunden af Kongeligt Blod Ao. C. 630.

Adr.^^lil762.8p.6. Han var oprunden af en
gammel og berømmelig Slægt. 3fO. om
sprog: alt det, som synes at være Cretisk,
maae oprinde af det Schytiske Sprog.
LTid.1737.10. Pårsisk . . er det ældgamle
Sprog i Landskabet Fars, det er oprinde-
ligt og ikke oprundet af Pehlevi. Easfc.
TJdv.II.215. dels: have sin første grund ell.

kilde i; kunne føres tilbage til; være opstaaet

af; hidrøre fra. Af denne Retfærdiggiørelse
oprinder et levende Haab, samt Fred og
Glæde i den Hellig k2æ.å.LTid.l740.70.
*Vort Løsen er vor Tro og Daab . .

|
Deraf

udspringer alt vort Haab, [Oprinder al vor
Glæde. Grundtv.SS.IV.152. ondartede Syg-
domme, der oprinde fra hyppig Nydelse af
slette og bedærvede Fødevarer. C/iilfowner.

Brød.(1821).4. Denne Feide oprandt af en
Strid imellem to Familier. MG. 4.3) {jf.
ænyd. en nar af oprunden grund. Kalk.
111.354; nu kun dial.) part. oprunden
brugt som adj. i forb. m. nedsæt, personbeteg-

nelse; egl.: af fødsel; fuldkommen; rig-
tig; ærke-. Op-runden Hore, tyv. o: som
er kommen af hore- eller tyvepak. Rost-
gaard.Lex.041b. en oprunden skarn, svin.

10 Feilb.

oprindelig^, adj. [cnb'ren'ali] adv. d.s.

ell. -t ell. (t) -en (se bet. 1 slutn.). {ænyd.
d. s.; afl. af II. oprinde 4; jf. isl. upprunale-
gur, færøisk upprunaligur, til oldn. uppruni
(se II. oprinde^; vel dannet som gengivelse

af ell. under indflydelse af ord som lat. ori-

ginalis (se originalj og <^. urspriinglich)

1) som har eksisteret i begyndelsen,
fra førstaf, som er det tidligste, pri-

20 mære i sin art, hvoraf noget andet er ud-
viklet (mods. noget senere fremkommet, no-
get, der har afløst det osv.). Oprindelig .

.

Er det som giver oprindelse til alt andet.
Moth.^070. Vi have i den store Stat, i

hvilken alle skabte Aander leve under
den AUerhøiestes uindskrænkte Regiering,
et . . Mønster paa en fuldkommen Stats-

forfatning. Lad os . . betragte Mennesket
i denne dets første og oprindelige Stand.

30 JSneed.VII.464. Heib.Pros.II.129. Først
naar Mordlysten (hos venderne) havde sat

sig, vendte den oprindelige Godmodig-
hed mhage.NMFet.(Annal.l837.188). Gaae
vi tilbage til den oprindelige Aarsag. 750.
(jf. Oprindelsesaarsag^. Landets oprin-
delige (ældste) Indbyggere. MO. at son-
dre (kilderne) i oprindelige og afledede.
ABDrachm.Afh.87. De oprindelige Maal
var primitive Naturmaal. ifa^e.^iO^O. op-

40 rindeligt ord, {ænyd. d. s. (DGrammat.
III.159); sprog V., nu næppe br.) spec. d.s. s.

Oprindelsesord. vAph.(1764). i Nypersisk
(findes) et betydeligt Antal oprindelige Ord,
som åbenbare nedstamme . . af zendiske.
Rask.Udv.II.165. || som adv.: fra først af

;

i begyndelsen. De gamle Indbyggere paa
Øen, som oprindeligen vare Folk, som vare
drevne i Elendighed. i2eiser.II.107'. (Bell-

man) har benyttet sig af bekj endte Me-
50 lodier, hvilke, sammenvoxede med hans

Text, erholde et Værd og en Betydning,
som de oprindeligen ikke havde. Gylb.I.

38. Gamle Hans var oprindelig kommen
til Fabriken som Gaardsdreng og Løbe-
bud. Ser^s.GJ^.J.l 6. Oprindelig havde det
hele været en Sø, som saa i Tidernes Løb
var groet til. AndNx.DM.lII.17.

2) (nu næppe br.) som stammer, hidrører

fra ell. hænger sammen med ens, nogets her-

60 komst, oprindelse, natur ; medfødt; natur-
lig; ogs.: som forekommer i naturen (mods. m
det kunstigt frembragte). vAph.(1759). Den <
naturlige oprindelige eller medfødte Stand "
. . er den, i hvilken alene naturlige med-
fødte Pligter og Rettigheder have Sted.
Nørreg.Naturr.61. den oprindelige eller
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eiendommelige Magnetisme . . frembrin-
ges ved den Magnetisme, som Jordkloden
selv besidder. AWHauch.(1799).657. || den
oprindelige synd, (ænyd. d. 8.; efter

lat. peccatum originale) arvesynden. vAph.

(1759). VSO.

3) (især tD) dels (m.h.t. (litterær) frem-

bringelse): frembragt ved selvstændigt
arbejde (ikke opstaaet ved efterligning, be-

arbejdelse, oversættelse) ; selvstændig; ori-

ginal; dels (m.h.t. kunstværk eller personlig

egenskab) med kvalificerende bet.: udsprun-
gen af ell. præget af vedk.'s ejendom-
melige natur (mods. konventionel, affek-

tert osv.); ejendommelig (2); primitiv;
naturlig. Gives der ikkun faa Danske,
der læse (Tegners) Skrifter i det oprinde-
lige Sprog (o: paa originalsproget), saa

have de fleste dog læst Noget af ham i

Oversættelse. jØrs^.FI. 4. (tidsskriftet) skal

indeholde oprindelige danske Afhandlin-
ger og Udtog af udenlandske Journaler
og Skriher. BiblLæg.1809.4. (Tøger Reen-
bergs) Ars poética (der ikke er en Over-
sættelse af Horatses, men et oprindeligt
Yærk).NMPet.IV.408. »normanniske Taar-
ne — Rokokkopalæer — |

affekterte —
groteske!

|
Af oprindelig Stil har jeg

fundet mér
|

i en Legetøjsæskel -BTaaZimrf.

325. (i lyrikken har Hauch) leveret Frem-
bringelser, som er ubetinget oprindelige
(Brandes.DD.55: originale}, ja klassiske.

Brandes.1.399. || uden forb. m. subst. Der-
som man . . finder, at disse Samlinger
indeholde noget oprindeligt Eget, Forfat-
teren selv tilhørende, vil det glæde ham.
Oehl.FSkr.Lxxiv. (han gik) ledsaget paa
Gaden af den unge Piges Billede . . af

Tanken om saa meget Eiendommeligt og
Oprindeligt (der) havde viist sig hos hen-
de. Hrz.JJ.1.295. Goethe og Schiller pe-
gede ud over deres Tid ved deres Sans
for det Oprindelige. Høffd.DF.40. H om per-
son, hvis væsen ell. kunstneriske produktion
er af den angivne art. I Væsen og Ad-
færd var Kamma Rahbek i høj Grad op-
rindelig (Brandes.KP.452: saa original som
i alt Andetj. Brandes.I.198. Roms oprinde-
ligste Digter (o: Ovid).smst.X.429. Aldrig
var han oprindelig i sine Udtalelser, altid

producerende paa anden RsLSLnd. HSchwa-
nenfl.A.56. (han) er som Præst og Taler
lige saa oprindelig og førstehaands, som
Skovgaard er som MsLleT.VilhAnd.FM.29.

||
som adv. Masaccio's Mennesker, baade

de nøgne og de paaklædte, er skabte op-
rindeligt, med stor Naturlighed og men-
neskelig Varme. Wanscher.Italien og den store

Stil.(1921).67.

4) t i forb. m. fra: som stammer, har sin
oprindelse fra. Der gives psychische
(fra Siælen oprindelige) og physiske, (fra

Legemet oprindelige) Aarsager til Van-
vid. FrankSM.1806.215.
Oprindelig:-hed, en. flt. (1. br.) -er.

{ænyd. d. s.) det at være oprindelig; spec. i

flg.anv.: 1) (l.br.) til oprindelig 1. \.^)det

at eksistere fra begyndelsen af, uden at have
sin oprindelse af noget. Den skabte Naturs
Oprindelighed er en Modsigelse. MO. 1.2)

oprindelig skikkelse, (bygningen er) opført
1786 og vel bevaret i hele sin (Oprinde-

lighed. ESchiødte.Gl.kbh.Huse.(1894).ll. 2)

ID til oprindelig 3. Vi forstaae ved dette
Dramas (o: Svend Dyrings Hus) Oprindelig-

10 hed den Egenskab, at det fra første Haand
er overført fra vort Fædrelands . . gamle na-
tionale Digtning. Molb. BIS. 2Saml. III. 187,
Og dog hvad skal min Smule Paavirk-
ning være i Sammenligning med en Barn-
dommens Oprindelighed.Jfter/c. VI.213. (liv-

egenskabet har) været et af de stærkeste
Udtryk for denne forunderlige russiske

Aand — paa den ene Side Barnligheden
og Oprindeligheden, paa den anden Side

20 Raaheden og YilkasLTligheden.Nationaløkon
Tidsskr.1.222. Det er i Skildringen af slige

rent idylliske Natursyn . . at Winther har
sin . . Oprindelighed (Brandes.DD.174: Ori-

ginalitetj.J5rawdes.IJ.iP. Egenheder og Op-
rindeligheder faar Lov at gro friskt og
uskøttet, og Menneskene er ikke endnu
blevne udviskede . . ved Massens Tryk.
VVed.BB.44. -vis, adv. (nu l.br.) adv. til

oprindelig 1-2. Aandens Korruption er
30 Synd, Materiens Sygdom, den sidste er

Følge af den første, NB. oprindeligviis, i

Naturens nærværende Løb finde saa mange
Komplikationer Sted, at Sammenhængen
ikke let lader sig bestemme. Ørst.Br.1.84.

ASØrsted.Haandb.1.2. (tegnet) erstattes med
q, der oprindeligvis er samme Bogstav.
Rask.Udv.II.205.
Oprindelse, en. [^(!obiven'é\s9](Høysg.

AG.25. jf. Bertels.Høysgaard.(1926).252),
40 ogs. [cob'ren'also] flt. -r. {glda. uprinnels(e),

opprinnelsæ (Mand.195); j/".Oprind(e)) vbs.

til IL oprinde ; især i flg. anv.

:

1) t til oprinde l(i): opgang, ved Solens
Oprindelse paa 'RoT\zonten.Holb.Ep.V.48.

2) t til oprinde 2: udspring, enhver
Aae, fra dens Oprindelse til dens endelige
Udløb . . i Stranden. Forordn.''^U1790.§l.

3) til oprinde 4. 3.1) (nu l.br.) opstaaen;
tilblivelse; fremkomst; ogs.: første be-

50 gyndelse, ældste stadium olgn. Disse ere Him-
melens og Jordens Oprindelser, der de
skabtes (1931: Det er Himmelens og Jor-

dens Skabelseshistorie^, paa den Dag Gud
Herren gjorde Jorden og Himmelen. iilfos.

2.4. Om de Jansenistiske Stridigheders
Oprindelse og Fortgang. LTid.1733.38. Fra
Verdens Oprindelse. kS'O. en Bog, der
ikke skylder en uforklarlig indre Trang sin

Oprind else.Jfier/c. V.16. Den moderne sprog-
60 videnskab er . . af temmelig sen oprin-

delse. /San^/eZ^Z. S.'' 5. 3.2) m. særlig tanke

paa udvikling ell. afstamning, udspring: her-

komst; kilde; ophav. Faderen, som ingen
Oprindelse har, havde fødet Nsg (Forstan-

den) den igien havde bragt frem Uyog eller

Ordet. Holb.Kh.llO. Den største Fornøyel-
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se i Verden er io at vide sine Forældres
Navne, og af hvad Oprindelse man er.sa.DR.

III.6. (aet) islandske Sprogs Oprindelse.
Rask.NSO.titelblad. Solens Straale . . straffer

den Formastelige med Blindhed, naar han
vil vende sig om for nysgjerrigt . . at op-
dage Lysets Oprindelse.iCierÅ;.IXl5. under
hele Livets Gang arbejdes der i Sjælens
dybe Grund . . Derom vidner . . de pludse-
lige Vækkelser, der kunne opstaa af ube-
vidste OprmåelseT.Hø/fd.DF.lOO. \\(8progv.)

om et ords herkomst, etymologi, disse tvende
Ord, Herremand og Hirdmand (er) af gand-
ske adskilt baade Oprindelse og Bemær-
kelse. Gram.(KSelskSkr.11.286). Han efter-

søger med saadan Iver Latinske og Græske
Glosers Oprindelse og Etymologie, at han
ingen Etymologie eller Oprindelse kand
vise til sine egne Børn. E.olb.Ep.1.65. For
synes at have to Oprindelser i det mindste.
Thi den kommer overeens i Mening nu
med det tydske vor . . nu med det tydske
flir. Høysg.S.272. Ørred . . Oprindelse åun-
kel. EJessen.EtymO.286. \\ (emb., T) om en
vares produktionssted (jf. Oprindelses-certi-
fikat, -land osv.). Toldadministrationerne
bevarer deres fulde Ret til at kræve At-
test om en Vares virkelige Oprindelse.
Bek.Nr.48^lzl925.§ll. \\ i forb. have sin
oprindelse fra ell. af noget, de Stæ-
der . . hvorfra Tyrken haver sin Oprin-
delse. Pflug.DP.848. fra denne Holm . .

har vor skiønne Kongestad sin Oprindelse.
Mynst.Tale.(1828).32. e.br. jf.l.l2ff'.: der
ere mangfoldige Latinske Ord, som har
deres Oprindelse af Bsmsken. Éolb.Er.1.4.

II t af oprindelsen, i kraft af sin fødsel,

herkomst. Menneskene ere Syndere af Op-
rindelsen. i7Ap/i.('i77^;.Ii"I. 3.3) (nu l.br.)

m. særlig tanke paa aarsagssammenhæng

:

det, hvorfra noget hidrører , hvori no-
get har sin aarsag; ogs.om hvad der har
givet anledning til noget. Jøderne anføre
særdeles Oprindelser og Aarsage til denne
Krig. Holb.JH.II.409. Den første Oprin-
delse til vor Uenighed, var, at o. s.v.7S0.
ingen Splid i en Familie er værre end den,
hvis Oprindelse ikke kan omtales. Gold-
8chm.I.150.

II
i forb. have sin oprindelse

ir SL ell. SLf noget. Troldom har sin Oprin-
delse af Ysinkunåigheå. Holb.Hex.iV.7.
hendes Feyl havde meere deres Oprin-
delse af en vrang Opdragelse end af slette

Tilbøyeligheder. Biehl.MF.II.29.

t Oprmdelses-aarisag:, en. [3.3] (jf.
oprindelig aarsag u. oprindelig 1) aarsag,
der har fremkaldt noget ; første aarsag. vAph.
(1764). En Art Frisier . . hvis Oprin-
delsesaarsag . . bestaaer i overdreven Ny-
delse af Viin og andre spirituøse Drikke.
Gaspari. Euus- og Reiselæge. (overs. 1828). 66.
•attest, en. [3.2] (emb., t) d. s. s. -certifi-

kat. Hage.^938. -bevis, et. [3.2] (emb.,y[)
d. s. Bek.Nr.48^/3l925.Art.ll.§l. -certifi-
kat, et. [3.2] (emb., X) attest, der angiver,

fra hvilket land en vare, der ønskes indført,

stammer. Bek.Nr.212'ynl892. -land, et.

spec. (til Oprindelse 3.2; j/. -certifikat osv.;

emb., Tj om det land, hvorfra en vare stam-
mer. Bek.Nr.48''U1925.Art.ll.§3. -ord, et.

{ænyd. d. s. (DGrammat.I.ldS) ; til Oprin-
delse 3.2; jf. oprindeligt ord u. oprindelig

1 ; sprogv., nu næppe br.) usammensat ord, der

danner hovedleddet i afledninger og sammen-
sætninger; grundord (2); rodord; stamord.

10 vAph.(1764). VSO. -sag^n, et. [3.i] (i folk-

loristisk spr.) sagn, der forklarer, hvorledes

noget er blevet til. Til St. Regisse Kilde
knytter sig et Oprinåelsesssigii. SvendbAmt.
1926.14. -sted, et. [3.2] (fagl.) sted, hvor-

fra noget (fx. en vare) stammer. Scheller.

MarO.101.
I. op-ring^e, v. [5.2] [-irei^'a] vbs. -ning.

henvende sig til telefonisk; ringe op; næsten
kun som vbs. ell. i præs. part. brugt som adj.

20 de travle Hverdage, med . . Hjærneh fuld
af Telefonnumre, der kræver skyndsom
OT^Tmgmng.KnudPouls.(Kbh.^y6l912.1.sp.
5). til sidst skrev han (o : Suhm) ligesom
paa et Redaktionskontor, nogle Timer hver
Formiddag om Vinteren, jævnlig omrin-
get — i Nutiden utvivlsomt opringet —
af Forespørgere. VilhAnd.Litt.il.638. I Pri-

sen (for telefonvagt) er indbefattet en kort
Besked til den Oi^nngeiiåe.TelefB.1933.

30 sp.8. II. -ringe, v. pirei^'a] {nt. oprin-
gen (bet. 1)) 1) [11.1] (fagl. ell. dial.) for-

syne med nye (hjul)ringe. Thors -Karren
faar sine Hjul opringede. Grundtv. Krøn.^
(1875).Lxr. Feilb. 2) [l.i] 07- nedringe;
især dial.) opsmøge, oprulle (et ærme), (han
gik) med Skjorteærmerne opringede over
Albuerne. BornholmsTidende.^^/sl 92 7. 3.sp.5.

-rinke, v. [-\rei['gQ] vbs. -ning (Buchh.FD.
211). (især dial.(jy.)). 1) [1.2] oprulle, op-

40 skyde noget (navnlig et tøjr) i ringe ell. bugter.

At oprinke et Reeb, et Tøire.750. MDL.
449. (han) indfandt sig . . med 5 Heste
med oprinkede Tøir. RandersAvis.^^hl854.2.
8p.2. Gæsts Værktøj og Forraad af op-
rinkede Sener og Remme hængt ordentlig
op paa Pløkke i Væggen. JrJms.iVG.i76.

II
m. h. t. stof. Tøiet, Lærredet ligger alle-

rede oprinket o: sammenlagt, som bruge-
ligt er, i langagtige Ringe eller Ellipser.

50 VSO.(iy.). 2) [1.2] gøre færdig, i stand; især

refl. ell. i perf. part. VSO.(jy.). Er du snart
oprinket? . . Den Dreng kan aldrig blive op-
rinket.MDX.5Pi. smst.449(jy., sjæll). Feilb.

3) [6.3] (jf. -række 3^ trævle op (hvad man
har strikket). At oprinke en Strømpe. VSO.
(„Jylland"), -rippe, v. vbs. -ning (EBrand.
(PoUyBl926.11.sp.4)) ell.-e\se (Birckner.II.

57. Ing.KE.1.237). {ænyd. oprippe, -ripe,

-reppe (i bet. 2 og S), fsv. upreippa. (i bet.

60 2), SV. upprepa, gentage; til dels efter mnt.
upreppen, østfris. upreppen (i bet. S); jf.
rippe op) 1) [6.1] (jf. oprive samt ty. auf-

reiben, eng. rip up i sa. bet; nu sj.) rive

hul paa (saar, byld olgn.); rive op (og faa
til at bløde igen). Om (Jesu) oprippede
Y\måer.LTid.l755.34. VSO. \\ især (m. til-
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knytning til bet. 2) billedl. *skaaner mig der-

for, opripper ey min Byld. Holb.Paars.Xl.

tilgiv mig . . maaske jeg opripper et blø-

dende Saar. Hostr.F.ld. 2) I;il.i] (nu 1. br.)

gentage; begynde forfra paa; især (if. bet. 1):

gentage, atter berøre ell. udvikle, rode op i no-

get, som er pinligt ell. omstridt; tidligere ogs.:

forekaste; bebrejde, den, som opripper ('iS/i :

ripper op i) en sag, adskiller en fyrste fra

den anden. Ords. 17. 9(Chr.VI). Om hans
(o: Chr.II.s) Bedrifter udi Sverrig paa sam-
me Tid, er talet udi Kong Hanses Historie,

hvorfore jeg det her igien ikke vil oprippe.
Holb.DH.11.5. (kong Hans er) den første

Konge, effter Kong Woldemars Tiid, der
. . bafver oprippet og forekastet dennem
(o: lybækkerne) slig Forsømmelse af deres
Pligt, nemlig i at betale Skatten af deres
Bye.Gram.(KSelskSkr.IV.151). man skulde
(søge) at ophidse Alf imod ham, og til den
Ende ideligen oprippe for ham paa en
snedig Maade den Skam det var for saa-

dan Helt, at være bleven overvunden./Sw/im.
(SkVid.XII.162). lad os ikke oprippe paa
ny, hvad der i hiin Strid var personlig
ssiSLrende.Ileib.Pros.III.160. de mange Vin-
kelskrivere, som oprippede Trætte, ja vel
Slagsmaal, for, ved Forliget at trække
Penge af begge Fsirter.JI^Fanum.Born-
holm.(1830).Till.28. den saa ofte oprippede
Anekdot.Brandes.I.lll. Skjønt Dronningen
havde vist sig velvillig overfor disse Byer
. . oprippede de preussiske Stæder dog
alle de gamle Klsigepnnkter. KrErslDM.
185. 3) (jf. op 2.1^ t bryde op, bevæge sig

fra et sted. Friedlands Tropper (hastede)

ind paa dennem udi Hælene, saa at de
ingen Stæd kunde faae Roelighed til at

fæste Food, men iideligen med Hunger
og Kummer maatte oprippe, og aldrig
nogen Nat kunde slaa deres Natte-Leyr
udi Sikkerhed. Sla7ige.ChrIV.579. -rise, v.

[-iri'sa] vbs. -ning. 1) [I.2] (gart.) sætte ris

til ærter olgn. slyngplanter, oprisede Ærte-
planter. ^re^'en^.PG.i 9. Grenekapning og
Oprisning. LandbO.IV.276. 2) [2.i] (I br.)

vække, faa til at staa op (af sengen) ved slag

med et ris; især som vbs. Ved Fastelavn
var der jo Oprisning tidlig om Morgenen.
BMFenger. Erindringer. (1 925). 31 . Opris-
ning med Æblespisning Langfredag. Jp'or^

Nut.X.34. -rispe, v. [3.i] vbs. -ning. {ænyd.
d. s., ty. aufrispen; jf. I. -riste; nu næppe
br.) lave en ridse i; spec. (landbr.): pløje
(grønjord) første gang. VSO. I. f -riste, v.

[6.1] ('-ryste. vAph.(1759). se ogs. ndf.). {ænyd.
opriste, -ryste, fsv. oprista) aabne ved at

riste (ridse, skære); skære op. Dem, som
bruge Nys-toback, bliver til straf Næsen
opristed i)SLSi.Pflug.DP.368. vAph.(1772).
III.

II
om pløjning, spec. første pløjning, risp-

ning (jf. -rispej. Ploven opryster (opka-
ster) Jorden i hele Flager. Gram.Nucleus.
501. vAph.(1759). II. -riste, v. se I. -ryste.

I. oprive, v. ['(nbiri'va] præt. -rev; part.
-revet. vbs. -ning (vAph.(1759). VSO. i bet. 4:

TJrmageri.55. Wagn.Tekn.253) ell. (sj.) -else

(se u. bet. 5.2j. {ænyd. d. s., fsv. upriva; delvis

efter ty. aufreiben; jf. I. Opriver)

1) (til op 3; jf. opruske; især CPj rive,
rykke noget op fra det sted, hvor det har be-

fundet sig, har været skjult osv.; især: oprykke
(planter) afjorden, ingen paa Boringholm
maa understaae sig det paa Sanden vox-
ende Marregræs at oprive. Forordn.(Kvart-

10 udg.)^^/iil720. Derpaa greb han hastig i

Lommen, oprev den store Nøgle og slog
paa Gitterstængerne med den. Ing.EM.1.
201. Et Skjold . . af Egetræ med Oxehuds-
beklædning skulde De have — en opreven
Eg kunde være et meget passende Vaaben.
sa.EF. VIII.140. de enkelte, ornamentalt
behandlede Rødder (o: paa træet som skjold-

mærke) er synlige. Træet altsaa oprevet.
PBGrandjean.Heraldik.(1919).141. jf. H.

20 oprive: det (er) en Nødvendighed, hvor
der ere mange Rødder i Jorden, ved sterk
Harving at oprive og afføre dem. JPPrahl.
AC.48.

II
billedl. hvo . . som forkaster een

af disse Grund-Artikler, opriver det, som
Gud har plsintet.Holb.JH.II.493. (han) for-

udsaae . . hvad Virkning det paa den ædle
Olding vilde have at blive saaledes op-
revet fra sit vante Fristed (o : at blive nødt
til at flytte). Rahb.Fort.II.354. *Een Villie-

30 kraft kun leved,
|
Eet Billed klart kun stod

(o: hos en ung, forelsket nonne)', \ Alt andet
var oprevet

|
Som Blomst med Top og

Bod.Winth.X.309.
2) (til op 3.1^ kradse, rive overfladen af

noget itu. 2.1) (nu især billedl. ell. i perf. part.
brugt som adj.) i al alm.: kradse i noget, saa
der dannes rifter, riller, furer olgn.;

især m. h. t. saar (jf. oprippe \). oprive .

.

Yinden. vAph.(1759). j/. oprispe: Jordens
40 første Oprivning. smsL || billedl., m. h. t.

saar ell. (nu næppe br.) i videre anv. m. h. t.

smertefuld erindring olgn. (jf. oprippe 1/
Et uopretteligt Tab bør man stræbe at

glemme; det skal derfor ikke være min
Hensigt, at udtrykke vort Savn og oprive
det endnu smertende SsiSir. Abildg.Minde-
tale overAPBernstorff.(1797). 4. *AkI ved
hvert Camenen helligt Navn

|
Oprives

min Erindring (o: om fædrelandet) og mit
50 SsLvn.Rahb.PoetF. 11.53. skal jeg oprive
mine Saar, skildre min Jammer. Grundtv.
Saxo.I.182. hvorfor vil du pine dig selv

ved bestandigt at oprive Saarene? Du
maa bestræbe dig for at give dine Tanker
en anden Retning. Bergs.PP.H30. jf.: hans
Gang og Maade at aabne Døren paa .

.

kaldte hende de forrige Tider tilbage. Men
da brast Luise i Graad, og naar Hr. Korn
hørte Aarsagen til den gjenoprevne

60 Smerte, blev han høist alvorlig . . stemt.
hig.EF.II.171.

II perf. part. brugt som adj.,

ogs. m. bet.: fliget; sprukken; furet, findes
(hestens mundviges) Kant ei heelrandet, si-

ges de at være oprevne.Viborg.HY.40.
Stammen forgrener sig tidlig, er knudret
og puklet med opreven Bark. CVaupell.
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S.70. Vejen (krøb) op ad en stejl, opreven
Skrænt. Pont.S.63. højre Underærme bag-
paa en Del oprevet i Stoffet. PolitiE.Ko-
8terbUytol924.1.sp.l. 2.2) (jf. op-kradse,
-ru(e)j om opkradsning af uldent stof,

især ved fremstilling af kradsuld. Oprive .

.

Lueii.vAph.(1759). Kradsuld (fremkommer)
i sit første Stadium ved, at hel- eller halv-
uldne Klude oprives paa en Kluderiver.
OrdbS.

3) til op 6.1. 3.1) (nu 1. br.) aabne (en

dør, et vindue) ved et hastigt, kraftigt
ryk. „Om Forladelse I — jeg tog feill" —
sagde den usynlige Dame . . og var for-

svunden gjennem den atter oprevne Dør.
Ing.LB.III.45. hun oprev Gitteret med
kraftig Haand og sprang lynsnart op i

(vindueskarmen). Qoldschm. VII.234. 3.2) (un-
dertiden vanskeligt at skelne fra bet. 2; nu sj.)

rive en flænge, et hul i noget (og derved aabne
det), da man eengang havde nedsenket
en Person i Vandet, og skulde drage ham
op igien i Skuden, traff Legemet paa en
Søm, saa at Maven deraf blev opreven.
Holb. Berg. 249. At oprive et Brev.VSO.
Indlagte Brev . . er lidt oprevet, men, som
De seer, ikke oplukket. Coll.(HCAnd.BC.L
230).

4) (til op 6.1; jf. oprømme 2) udvide
(et hul V. hj. af et særligt værktøj, en rival).

Du opriver da et Hul, indtil vedkommende
Tap passer i det. Urmageri.118. Hannover.
Tekn.246.

5) {efter ty. Siufreihen; egl.veltil op 7.3, nu
følt som overf. anv. af bet. 1-3; endnu ikke

optaget i YSO. og MO., jf. : „moderne Ger-
manisme." Levin.) ødelægge. 5.1) (især '^),

m. h. t. hær sign.: tilføje store tab; ødelægge;
nu ogs.: splitte fuldstændig ad. der . . op-
kom en Feide mellem de forskiellige .

.

Stammer, i hvilken de opreve hinanden.
Engelst.Forsv.317. MilTeknO. Ilden fra Skan-
serne vil oprive hans (o : fjendens) Geled-
der. J5aw^.!r.7i. Evropa opriver sig selv
(o: i krige) til Bedste for Nordamerika og
Japsm. Brandes.NG.260. L. hjalp (feltmar-
skal Allenby) med at oprive den tyrkiske
Hær. Kehkr.(BerlTid.^U1934.Aft.7.sp.2). 5.2)

(især iH) om fysiske lidelser ell. (nu næsten
kun) om sjælelige paavirkninger: tage haardt
paa; nedbryde; sætte i sindsoprør, heftig sinds-
bevægelse. Imidlertid bleve Forsvarerne op-
revne af Arbeidet, og endnu foruden dette
af Hunger. i^eiser.J. 554. *Du til at høre
den (o: en alvorlig meddelelse) knap Styrke
har,

I

Dig Tingen vist for meget vil op-
rive.Pa^M. V.333. Omgivelserne . . forestil-
ler Adolphe Bruddet (o: med hans elskede)
som . . en Pligt . . mod den ulykkelige
Skabning, til hvem han er kædet, og
hvem han o^rv7QV.Brandes.IV.95. Den lan-
ge Kamp og navnlig Fortvivlelsen over
Tabet af Barnet . . havde ganske oprevet
den legemskraftige Mand. Pon/.jCE.6. jf.
Sinåsoprivelse. DagNyh.^^hil913.Till.2.
8p.2.

II
part. oprivende brugt som adj.

hans Sjæl summede sig efter de sidste
Dages . . skræmmende og oprivende Ind-
tryk. -S'c/iand.ri^.J.i 5^6. (Lassalle) overtog
det vanskelige og oprivende Hverv at

f
runde, organisere og lede en stor Arbej-
eTforemng.Brandes.VII.535. (han havde)

taget (en) oprivende Afsked med sin syge
Hustra. Font.FL.244. jf: sindsopriven-
de Scener. DagNyh.^/il911.A.1.8p.2.

\\
part.

10 oprevet brugt som adj. *Hvad vil du sige?
— Reent | Oprevet er du — Taarer i dit

Øie. PalM.VI.183. jeg (rejser) inden jeg
bliver endnu mere forvirret, oprevet og
splidagtig med mig selv. ThomLa.NL.261.
hans ellers saa rolige, endog lidt kolde Stem-
me lød hæftig og opreven.Jørg.VF.249. En
Dag var Far især meget oprevet. Han gik
stum op og ned ad Gulvet i Spisestuen,
og hans Ansigt saa ud, somom han vred

20 og vaandede sig indvendig. AndNx.DB.
61. jf.: Monrad (var) segnefærdig under
Trykket af . . sjælelig Oprevethed.iV^eer-
gaard.(BiogrLex.XVIII.309). JacPaludan.
TS.283.

II. op-rive, v. [I.2] [-jri^va] vbs. -ning

(s. d.). (jf. II. -river; landbr., dial.) rive op,

sammen (v. hj. af en rive), harve, tromle,
afmeie, opbinde, paa Ageren hensette, de
tilbageblevne Straae oprive. Forordn. ^^/^

30 1773.§1. I. -river, en. [-iri-'var] spec. [3.i}

(til I. oprive 2.i; fagl.) om lille sten til op-
rivning af en vandsten, inden denne benyt-

tes til slibning af barberknive. FrisørKat.8.
II. -river, en. [I.2] [-iri-'var] f^i^I. -rive;

jf. -rivnings-kone; landbr., dial.) person, der
river resterne af hø ell. korn sammen, naar
der læsses. Feilb. OrdbS.(Lolland). I. -riv-
ning;, en. vbs. til I. -rive (s.d.). II. -riv-
ning, en. [1.2] [-iri'vneix] (landbr., dial.)

40 vbs. til II. -rive ; ogs. konkr., om korn ell. hø,

som oprives paa marken, efter at kornet er

bundet ell. høet stakket; rivelse; rivning; slod.

Trave-Hobene . . tildækkes med Oprivnin-
gen eller det saa kaldede Sloå. Fleischer.

AK.122. OrdbS.(Falster), j/. Op r ivn in g s-

kone.Wied.BS.135. -ro, v. [4.i] f.;/. -sejle;

nu næppe br.) ro op ad, hen imod (noget).

1) trans. *som den
I
Stærke Sømand,

| At
oproe den (0: livets baad)

\
Kjæk mod

50 Strømmen. Jn^.r>.J.55. 2) intr. han kom op-
roende i mit K.\Q\v2ind.. Born.MineHændel-
ser.(1834).78. CP -rode, v. [-|ro-'8a] vbs. -ning

(Forordn.'Vil733.§9. VSO. MO.). (ænyd.
d. s.) 1) [3.1] rode i; ved rodning frembringe
huller i, ødelægge noget (især om svins roden
i jorden efter føde), at ikke Sviin eller an-
dre Creature skulle komme ind at oproede
og forderve de dødis Graver. Bon-ebye.TF.
147. Gulvet i Værelserne frembød en halv

60 oprodet Brolægning med Muursteen. HC
And.V.152. (brasenen) oproder .. Bunden
med Snviden.Krøyer.III.385. i store Flokke
oprodede (vildsvinene) den sandede Jord.

AchtonFriis.JL.I.178. adskillige af (oldtids-

højene) er udgravet og oprodet i Toppen.
8m8t.II.93. Vesterbros Passage spærres .
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paa Grund af den aarlige Oprodning. Pol.

^Vsl934.Sønd.ll.8p.S. 2) [3.2] rode frem (af
jorden). *Ved Hjelp af Vettelys de Under-
jord'ske | Oprode skjulte Ting af Jordens
lnå\Q\å.Bredahl.I V.28. Svinene oprode og
æde allehaande Ureenligheder. F/SO. Ved
Gravning . . skal man . . have oprodet en
Mængde K^Sim^Qsien.IIMattMess.H.llS. 3)

(jf. op 3.8; især nedsæt. j nu næpi)e br.) intr.,

i forh.m.præp.i, om eftersøgning, opstøv- lO

ning af noget, roden med, snagen i noget

olgn. At oprode i støvede Folianter. 750.
-roge, V. [1.2] (ogs. -raage. Moth.^069.
LThura.Foet.330. -ruge. Kogeb.(1710).27).
{(ænyd. d.s., jf. sv. upprågad, topmaalt; nu
ikke i rigsspr.; sml. -røgle) lægge i dynger,

oven paa hinanden; dynge op; ofte i part.

oproget, fyldt indtil topmaal; topfuld. et

opruget Fad med Skum. Kogeb.(1710).27.

*Ej heller Fad med Mad saa højt opraa- 20

ged var,
|
At føør og pynted Kudsk det

ind med Møje hsLr.LThura.Poet.330. Gram.
Nucleus.535.178L vAph.(1759). -rolle, v.

se -rulle, -rii(e), v. [3.i] [-|ru-'(8)] {jf. sv.

upprugga, mnt. uprugen, ty. aufrauhen samt
I. oprive 2.2) faa luven paa tøj til at

rejse sig; gøre ru ell. laadden. opruede Sjsl-

ler.yareL.^773. -rnge, v. se -roge. -rol-
le, V. [-irul'a] (f -rolle. VSO.). vbs. -else

(se u. bet 3.2^ ell. -ing (vAph.(1759). Troels 30

L.VU.107) ell.-mng (s.d.). {ænyd. d.s.; jf.
-trille; især CO) 1) [l.i] rulle (noget) i vejret

(undertiden (jf. bet. 2) omkring en stok), det
er, som om eet Forhæng blev oprullet
efter det andet, at vi skulle skue ind i de
henfarne Tider. Mynst.Præd.(18é2).21. (ved
de middelalderlige skuespil blev tilskuerne)

ikke ved et Tæppes OpruUing eller an-
det synligt Tegn (underrettet) om, at nu
begyndte Stykket. TroelsL.VIL107. 2) [I.2] 40

(jf. oprinke 1) rulle (et stykke stof, en snor
osv.) op, sammen (om en stok olgn.). 2.1) i

egl. bet. oprulle Strømper ved Knæene.
vAph.(1759). At oprulle Tobak o: snoe,
eller lægge det sammen i Ruller. 7/80. paa
en Mospude . . ligger en grøn Øgle op-
rullet i Stivsøvn med aabne . . Øjne. JF
Jens.TL.85. Pladerne (paa bøjlenaalen) er
dannede af Bøjlens fladt udhamrede, i en
Spiral oprullede Endetraade. Aarb.1933.98. K)

II
(bornh., foræld.) rulle byg ell. havre sam-

men i bundter ell. hobe. Byg og Havre bin-
des ikke i Neger, men ikkun oprulles i

Rohe.JPPrahl.AC.67. 2.2) 07. ft/. aufrollen,

fr. déplier i sa. bet.) Ja; overf. : ved et (over-

raskende) angreb i flanken frembringe fuld-
stændig uorden i fjendens fægtningslinie.
MilTeknO. Fjenden fortsatte fra nu af,

ikke alene sin OpruUing af vor Forsvars-
linie, men udbredte sig tillige i det bag- 60

ved liggende Terrain. Falkenskjold.22dehi-
fanteri-Regiment.(1866).24. Bulgarerne har
. . Vanskeligheder . . ved at oprulle de tyr-
kiske Stillinger. Riget.'Vnl912.3.sp.l. Sal.^

XVIII.546. 3) [6.3] m. h. t. noget sammen-
rullet: rulle ud; udfolde. 3.1) i egl. bet. vAph.

(1759). med samme Lethed, som Sætnin-
ger rulle paa Sætninger . . af (metafysike-
rens) speculerende Hierne oprulles Traad-
nøglet i (drengens) gøvlende Haand, og
Dragen flyver i Luften. Bagges.L.1.396. At
oprulle Tøiet, Lærredet, for at see hvor-
ledes det seer ud i Stykket. 750. jf.: Han
fremtog . . et rent, u op rullet, blaatærnet
Lommetørklæde. 7w^.i;^.7I.^55. 3.2) overf.:

(gradvis, lidt efter lidt) udvikle, fremstille,

gøre levende (i skrift ell. tale). Der er en
unævnelig Magt i denne Luft, i denne
Jordbund . . gid jeg kunde oprulle Rom
for Dem. IICAnd.IV.261. det vilde være
(frugtesløst) at forsøge . . at oprulle hin
besynderlig sammenlukkede og dog saa
aabne og modtagelige Tilværelse (o: barn-
domstiden). Goldschm.VL51. (man følger)
Forfatteren med usvækket . . Interesse i

Oprullelsen af disse nye . . Eksperimen-
ter. Arbejdsgiveren.1920.21. (foredragsholde-
ren) oprullede . . Nordafrikas brogede Hi-
stoTie. Pol.y4l934.8.sp.l. 4) (l.br.)tntr. 4.1)

[l.i] rulle i vejret. Dækket oprullede og Mu-
sikken begyndte. 750. 4.2) [6.3] (jf. bet. S.2)

udfolde sig; om tiden: forløbe (efterhaanden,
lidt efter lidt), det første Indtryk . . var
Andagt, og alt som Dagene oprullede i

mit kjære Rom, følte jeg (osv.).ECAnd.
XII.138. -rnlning;, en. [-irul'neix] flt.-tr,

vbs. til -rulle. 1) som vbs. \\ til -rulle 2.

7;S'0. Tøjets Oprulning paa Stokken (o:

ved rulning). IngebMøll.EH. 220. hertil ^
ssgr. som Oprulnings-maskine (til anbringelse

af papir paa ruller. PapirL.280), -valse

(smst.288).
II
om fjerde tur i legen „væve

vadmel", der bestaar i, at deltagerne danner
en kæde, der rulles sammen og atter opløses.

Legeb.I.c.l2.
||

(gym., 1. br.) i forb. bag-
læns oprulning, smidighedsøvelse, der be-

staar i, at man ruller sig bagover og stræk-

ker sig, saa man kommer til at staa paa
hænder; baglæns rulning, en smuk bag-
læns Oi^r\anmg.PoUy6l930.Sønd.ll.sp.L \\

til -rulle 3. (man) tog det Sted (i bogrul-

lerne) ^ der ved Oprulningen først tilbød

sig. Mynst.Bispepr.(1850). 16. 2) (til -Tulle

2; l.br.) konkr., om noget oprullet. Haand-
taget dannes kun af en smal Oprulning
af Bronzetraad. SophMull.VO.233. smst.249.

-rumpe, v. [l.i] [-irom'&a] vbs. -ning. (næ-
sten kun i perf. part. brugt som adj.) 1 ) (fagl.

ell. dial.) binde halen op paa (en hest). Mil
TeknO. en oprumpet Skimmel.Høyen.Molt-
ke.42. (hestene) var den Dag børstede og
oprumpede, som de skulde køre med en
BrnåeksiTet. Skjoldb.MG.30. Feilb. jf.: de
(løftede) de lange Kapper saa høit, at man
saae hele Bagdelen indenfor, og klædte
denne Oprumpning dem paa ingen Maade.
Cit.l840.(EBodenhoff.Hofliv.(1913).142). 2)

(jf.høirumpet samt jy.OT^røvet, lystig; vulg.

ell. dial.) overf., i part. oprumpet brugt

som adj. m. bet.: fin, stor paa det; ogs.: op-

livet; i godt humør. Var saadan en Hus-
mandstøs ikke storsnudet nok, saa maatte

XV. Rentrykt »n/e 1931 68
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hun da blive det nu, „naar saadan en „op-

rumpet" Frøken hjalp hende baade med
rent og beskidt Arhejåe'* . Schand.Ursulas
Vheld.(1901).117, -ruske, v. (ænyd. d. s.)

1) [3.1] ^j/. I. oprive 1 ; nu l.br.) trække op ved

at ruske ell. rykke. Hør og Hamp opruskes
med Eoden,Schytte.IR,II.116(jf.u, oprykke
2). *Som naar en Havpolyp er med Magt
oprusket af heietPMøll.ES.1.325. jf.: lof-
tet af mit mad-cantor |

De (o: tjenestepigerne)

bryder og oprusker (for at faa brændsel),

Sort.(SamlDanskeVers,^II.114). 2) [2.i\ fru-
ske vaagen, VSO. I. -raste, v. [7.3] (nu I, br.)

fortæres af rust. MB.1833.60. II. -rnste,
V. [9.2] vbs, -ning. {ænyd, d, s., ældre sv. upp-
rusta, udruste; vistnok gendannet efter 1918
som modsætn, til afruste 2 , nedruste ; især

polit.) om stat: forøge sin militærstyrke; for-

øge rustningerne. Schweizisk Oprustning

—

dansk Atr\istmng,NatTidMiol924.Aft.2.sp.2.
Mac Donalds Forslag . . anviser de mindre
og de smaa Militærmagter en Maximums-
grænse, hvortil de er berettigede til at op-
ruste. Tilsk.1933.11,109. -ryd, et. [3.i, 7.2]

C-rød. JHSmidth.Ords,103). (til -rydde; især
dial,) 1) ting, der fjernes ved oprydning;
spec, om stubbe, rødder olgn., der samles ved
oprydning af et stykke jord. Det Opryd er
ikke meget værd. Oprydet fra Huggeren.
JHSmidth.Ords.103, MDL. Pigen (kom)
ned med et helt Forklædefuldt Opryd . .

Gamle Pensler var det, Brokker af Afstøb-
ninger (osv,),JPJac,II,196, D&H, OrdbS.
(Loll.-Falster ; „udtales Oprut**j. 2) uorden;
rod. Det er dog et forskrækkeligt Opryd I

ffiør.Zvcernd.(„undertiden Oprydt"). -ryd-
de, v, [3.1, 7.2] [-|ry9'a; ogs, -iryda] (nu
næppe br, i rigsspr, -rødde. Holb.Ep,IV,297.
Besol.(MR,)^^ia 781), part. -et ell. (ikke i rigs-

spr.) -ryd{i) (jf: det oprydde Agerland.LTid,
1760.243). vbs, -ning ell, (I, br,) -else, jf Op-
ryd, (ænyd. d. s., mnt. upruden; jf. rydde
op samt oprømme 1) 1) fjerne bevoksning ell,

nedfaldne grene, sten osv. fra et landomraade
(som skal opdyrkes ell, bebygges); ogs,: rense

en vej, et vandløb olgn,, saa den (det) bliver

farbar(t). \\ m, obj., der betegner stedet, Alex-
ander Magnus har den (o: Babylon) igien
villet ladet bygge, mens befandt at 10000.
Mand i 2 Maaneder ey kunde oprydde
den Plats, som Taarnet hafde staaet, og
derfore holt op. Pflug.DP.877. Ager-Dyrk-
ningen kunde vel her og der meget for-
bedres ved at oprydde Heederne. Oecon
Journ. 1758. 118. et par Mudder-Pramme
til (byens) forstoppede Havns Opryddelse.
Argus.l771.Nr.20.4. Hvor mange Opryd-
ninger og hvor megen Jords Dyrkelse
vilde ikke skee . . i Norge, naar vedkom-
mende bleve rettelig anvnste.smst.Nr.41.2.
Svearne . . toge deres Hovedsæde i det
nuværende Uppland . . Herfra opryddede
de og besatte efterhaanden de tilgrænd-
sende handskahei.Wors.D0.112. oilledl.:

den tyske Kritik begyndte at oprydde Old-
tiden, deri indbefattet den bibelske. Bran-

des.IX.519.
II
m. obj., der betegner det, der

oprykkes ell. fjernes, jeg (har) paa sex Aars
Tid opryddet af min Jord og bortført

Steen til omtrent 500 Favne Gierder. Adr.
^yil762.sp.l. den slette Jordbund .. gjorde,
at de udplantede Træer ej trivedes, og
den nuværende Gartner søger at faae dem
opryddede. FThaarup, Da,HavekultursHi8t.
(1843).52. (taarnets) Fundament maa være

10 opryddet ved Torvets Anlæggelse. Fort
Nut.VI.255. billedl: adskillige Tanker om
Fordomme . . hos den Gemeene Mand, og
hvorledes de ere at oprydde. LTid.1741,77,
*Vi (o: de kristne) vil (nedbryde) Syndens
Jeriko . .

|
Thi siger Skriften, jeg har

sendt Dig at
|
Oprydde, ødelægge, knuse,

siplitte,Hauch.DV,III.7. 2) i videre anv,:

bringe orden til veje ved at fjerne uvedkom-
mende ell. overflødige ting olgn., lægge paa

20 plads osv.; rydde op; rømme op. (nu især som
vbs.). Oprydder etværelse. FiSO. (jeg gik) op
i Værelserne, hvor alt var i hel Forstyr-
relse, og alle Hænder i fuldt Arbejde med
at oprydde og indpakke Varer, Gods og
Møbler, for at bringe dem i større Sik-

kerhed op paa Volden (o: under et bom-
bardement), BUss.U.121, herinde (o: i en
lejlighed, hvorfra man skal flytte) (er) der
ikke . . andet end Uhygge, Oprydning,

3p Ødelæggelse, PLevin,DG.285. Oprydning
af GemmeTne, IngebMøll.KH.117, -ryd-
nings-arbejde, et. Oprydningsarbej-
det (o: efter en ildebrand) trak meget længe
vid,DagNyh,'ysl910.1.sp.5. billedl.: MKrist.
FS.210, -ryge, v, [7.8] [-iry'(q)a] (nu næp-
pe br, -rø^e VSO, MO.). (nu I, br,) forbruge
ved rygning, mit Knaster, jeg havde op-
røget.ACHviid.Dagbog.L(1787).43. Den sid-

ste Tobak er allerede oprøgt. F/SfO. S&B.
*) Larsen,

oprykke, v, ["cnbirøga] -ede ell, (nu
næppe br,) -te (jf, part, oprykt. Holb.UHR.
111,6, Borrebye,TF,431, vAph.(1764)), vbs.

-ning (se især u, bet. b.i), (glda. oprøcke)
1) (nu næppe br.) bevæge, føre (plud-

selig, kraftigt) op(ad); dels (til op l.i^:

løfte, føre op, til et højet-e sted, man (fin-
gerer), at (Ganymed) af Jupiter blev op-
rykked til Himmelen.. Holb.Herod,159(jf.

50 henrykke l.ij. dels (til op 2.ij; rykke op
fraliggende stilling, *Raab ogVaabenlarm

|

Oprykker trætte Mand af . . Hustrues Arm.
CFrim.Poet.22.

2) (til op 3.1; jf. I. oprive 1, opruske 1^
CO rykke, rive noget op fra det sted, hvor
det befinder sig; næsten kun m. h. t. ])lanter,

træer olgn.: trække op af jorden. Der-
som nogen findis at opslaa, oprykke, eller

udj nogen maade ødelegge. Marehalm.
60DL.6—17—29. Der er en Tid . . til at

plante og en Tid til at oprykke det Plante-

de (1931: rydde). Præd.3.2. *som rodfæ-
stet Eeg, dend Storm ej kand oprycke.
Holb.Paar8.241. Ruskningen (af hør) be-
staaer i en Oprykning af Planten med
Baanden (osv.).Wilkens.Tr.99. \\ billedl. op-

i
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ryk Modstanderen, og sønderknus Fjen-
den. Sir.36.6. Saadan Stad burte oprykkes
med Rod. Holb.Sgan.138c. en Trang, som
vi ikke kan oprykke eller bringe til Tavs-
hed. CKoeh.FF.96.

3) (til op 6.1; /. br.) aabne (en dør, et

vindue) med et ryk. Tyveri i Bondegaard
. . En Dør oprykket, der var daarlig af-

laaset. PolitiE.ya922.3.

4) (maaske egl. trans. (jf. bet. 2): rykke telt-

pælene op, bryde en lejr op; derefter intr.

om hær olgn.; jf. opbryde 4, oprippe 3; nu
næppe br.) bryde op (med ell.fra en lejr).

de Keyserlige Tropper skulle over alt op-
rykke og pakke sig ud af Landene over
GTænåtzerne. Slange.ChrIV.665. Leiren er
i dag oprykket, og de fleste Regimenter
komne her ind i Staden. Langebek.Breve.
84. *Før Qvel oprykker Kong Svend med
Leiren.Ing.VSt.162. Armeen oprykker alle-

rede i Morgen. F/SO. MO.
5) (til op 9.2^ om forandring af plads i

en række(følge). 5.1) m.h.t. avancement olgn.;

dels trans.: flytte op i en højere klasse; lade
avancere; dels intr.: rykke op i, avan-
cere til en højere klasse (i skolen), en bedre

stilling osv.; nu oftest som vbs. Disciplenes
Oprykning i Klassen. 750. oprykke til

Oberst. S&B. Eleverne . . skulle have op-
naaet et bestemt Antal Points for at kunne
oprykkes i V studerende Klasse. Forfff/.I^.
61. Officerernes Oprykning. PoZ.2Vi2 i 904.
2.sp.7.

II
hertil ssgr. som Opryknings -eks-

amen (S&B.), -prøve (AKohl.MP.1.5). 5.2)

(jur., Y) om prioritet olgn.: rykke op paa
en foranstaaende prioritets plads, naar denne
bortfalder; især i forb. oprykkende prio-
ritet, panteret, prioritet (panteret), som
kan rykke op paa den foranstaaende priori-

tets plads, paa Ejendommen (hviler) føl-

gende Prioritetsgæld . . til Handelsbanken
i København 6,000 til Rente 5 % p. a. op-
rykkende efter 16,000 Kr. til Østifternes
K.Yed\tioTen\ng.JurFormularbog.'^273. Torp.
683.

II
hertil Opryknings-ret (JurFormular-

bog.H17. LovNr.?7'ysl932.§2).
op-rymmet, part. adj.se -rømt. I. -ry-

»te, v.(dialogs. -riste, OecMag.Vl.6. VSO.
(„Jydsk")j. vbs. -ning. (jf. op 6.3J ryste (no-
get, især for at løsne det, gøre det mindre
kompakt olgn.); ryste op i. man maae passe
paa, at det (0: garnet) hver Morgen og
Aften afvries, oprystes, og legges jevnt
og glat ssimmen.CVarg.Farve-Bog.(1773).
98. smst.102. \\ især (landbr. ell. dial.; for-
æld.) dels: ryste halm efter tærskning for at

udskille kerner, avner, ukrudtsfrø, sand osv.

De fra Negerne tilbageblevne Straaer sam-
menrives, og igien en eller to gange over-
slaaes, derefter vel oprystes og borttages.
JPPrahl.AC.80. findes (der) for kiende-
lig (af korn) udi Gjødselen (viser det) en
urigtig Tærskning og Opristning i Lsl-

den. OecMag.V1.6. jf.Feilb. dels: ryste op
i en høstak, saa høet kommer til at ligge lø-

sere, naar (det nyslaaede græs) er bleven

noget vejret, sættes det med Hænderne i

smaa Hobe, som store Muldvarpeskud, dog
saa løseligen oprystede at de kunne gj en-
nemtrænges af Vind og Sol . . har Høet
i disse Smaahobe faaet et Par Timers Sol
og Vind, bliver det igjen vendt og rystet.
JLandt. Færøerne. (1800). 321. II. -ryste,
V. se I. -riste, -række, v. vbs. -ning (MO.
j/.Haandsoprækningj ell. (sj.) -else (VSO.).

10 {glda. d.s.) 1) [l.i,3] 03 række, strække (noget,
især: en legemsdel) i vejret; navnlig i part.
oprakt brugt som adj. For Kongen kom-
mer (elefanten) og falder paa Knæe, op-
recker sin Snabel, og gaber det videste
hånd kand. Pflug.DP.611. (lyset faldt) over
det Hav af oprakte, glade Menneskean-
sigter, der bølgede frem og tilbage. Galsch.
SR.235.

II
('j/'. Haandsoprækning^ om løft-

ning af hænderne, armene (ved bønfaldelse

^ olgn.). alt Folket svarede: Amen I Amenl
med deres Hænder oprakte. A''e/i.8.^. han
(knælede) selv, oprakde sine Hænder mod
Himmelen, og lod sig myrde. Mall.SgH.15.
Jeg hilste (solen) med blottet Hoved og
oprakte Yi?ender.Buchh.TJH.106.

||
(især for-

æld.) i forb. (sværge) med oprakte fing-
re, svære paa Tinget, med oprakte Fingre
efter ho^ven. DL.l—10—1. Vi tilbyder os
altid med oprakte Fingre at beedige vor

30 U-skyldighed. Holb.Hex.IV.10. Med Ed og
oprakte Fingre efter Loven bekræftede
han det.Cit.l733.(AarbSorø.l924.115). jf.:
(han) løfter sin højre Haand med oprakte
Fingre, et staaende Udtryk i den tidlige ar-

kaiske Kunst for Undren og Betagelse. St
SprO.Nr.165.27. \\(jf. række hals u. I. Hals
1.1; nu næppe br.) i forb. med oprakt
hals ell. hoved, med opløftet ell. hiejsende
hoved. Zions døttre ophøye sig, og gaae

40 med oprakte halse (1871 : kneisende ^sik-
ke). Es.3.16(Chr.VI). Pedanter og u-rime-
lige Mennesker, som andre væmmes ved,
gaae med oprakte Hoveder, og ansee de-
res Fejl som Zirsither.Holb.Ep.IV.426. *Jeg
(d: komediens muse), som med oprakt Hals
kom frem i bunted Klæder,

|
Med ned-

trykt Hoved nu i Sørge-Dragt fremtræder.
sa.Ligbeg.5sc. Den sande . . Statsklogskab
gaaer altid med oprakt Hoved, veed af in-

50 gen krumme og skiulteVeye at sige.Suhm.
111.70.

II
(nu næppe br.) part. oprakt brugt

i videre anv., om legemsstilling : oprejst, en
stor Norsk Løve, hvilende med Hovedet
paa sin Hellebard . . betegner den lyksa-
lige Freds-Tiid, hvorudi den heller nyder
Ro, end at staae oprakt til Strid (som den
ellers pleyer forestilles). Gram. Breve. 32.
Menniskets oprakte Gestalt, hvorved det
af Naturen anseer Firmamentet, i steden

60 for . . at Dyrene ere bøjede ned imod Jor-
den. LTid.1737.223. 2) [1.1] 07- -rækker;
nu 1. br.) række (en genstand) op i vejret;

lange (noget) op (til en). Der vare satte

fire Personer til at oprække Tagsteen.
VSO. 3) [6.3] (jf.no. dial.rekkjSL upp; nu
næppe br.) optrævle (noget strikket olgn.).

63*
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vAph.(1764). oprække en Strømp e.7/S0.
-rækker, en. (til -række 2; landbr., dial.)

person, der ved indhøstning af korn ell. hø

rækker dette op paa vognen. HPHanss.T.44.
-rad, -redde, se -ryd, -rydde, -rage,
V. se -ryge. -ragle, v. [I.2] (jf. -roge samt
Feilb. u. 2. rygle; dial.) opstable (især iperf.

part. brugt som adj.). baade Seng og Bord
. . er oprøglet med Tøj-Sager. Thuborg.HK.
25. jf.: her er ikke Glimt eller Erindring
om noget Jævnt eller Grunddansk i dette

pompøst oprøjlede Hus (o : Christiansborg).

Aakj.(PoUy8l923.15.sp.5). -ramme, v.

[-irom'a] vbs. -ing ell. -ning (s. d.) ell. (sj.)

-els'é (VSO.). (ænyd. op-rømme, -rymme,
fsv. upryma; vist fra mnt. uprumen (nt. up-
riimen, /loZ^. opruimen, <.y. aufraiimen^) 1)

[1.2, 7.2] rømme op; gøre ryddelig; gøre i or-

den; fjerne overflødige ell. uvedkommende ting

fra; rydde op i; ogs. undertiden m. betegnel-

sen for det, der fjernes, som obj. (vAph.
(1772).III). 1.1) (nu næppe br.) i al alm.:

oprømme en lii2iVTi.vAph.(1759). Oprømme
Skove, tage de raadne Greene etc. bort.

sa.(1764). Pigen kan imidlertid oprømme
Værelset. 7S0. ||

(sj.) intr. jf. MO. 1.2) Y
udsælge (ældre, ukurante) aele af et vare-

lager for at skaffe plads til nye varer. Lar-
sen, næsten kun som vbs., se Oprømning 1.2.

1.3) (bogtr.) m. h. t. sats: fjerne spatierede,

kursiverede ord og borttage pagina, udskyde
skydelinier m. m. Naar de oprømmede Sats-

stykker ere fuldstændig tørre, pakkes de i

Fapir.Selmar.^eO. 2) [3.i, 6.1] dels: oprense
et nul olgn. ; dels: udvide et hul v. hj. af et sær-

ligt redskab (jf. -rømmer 2); oprive (1.4). Op-
rømme Fænghullet. MtiTe/cnO.

|| (foræld.)
om oprensning af vægen og det dertil hø-

rende rør paa en tranlygte. 48 (mand) an-
tænde dem (0: gadelygterne), 8 fyme og
rense dem, og 8 oprømme dem om ^2it-

ten. Politievennen.1800.1941. 3) [ll.i] {jf.
holl. opruimen i sa. bet.; vistnok dannet af
oprømt; „Nyt Ord . . ikke alm." Levin; nu
næppe br.) muntre; oplive; kvikke op. vAph.
(1772).III. Solstraalernes frie Spil deri
oprømte mit nedslagne Itxme.Bagges.DV.
VlII.421. Den forefaldne Begivenhed op-
rømte særdeles det hele Selskab. smsf.IX
379. *Hvad ellers jeg drømte (o: i dybet
hos havfruen),

\ 1 Kvæld eller Gry, | Mig
atter oprømte

j
Til Rejser i Sky. Grundtv.

PS. Vil.409. disse (0: besvimelser og kram-
per) ophørte i den civile Arrest, mueligen
fordi han der sidder i Fængsel iblandt
adskillige andre Fanger, der adsprede
hans Tanker, oprømme hans Sind. ^eer^.
B.I1.28. -rammer, en. [-irom'ar] især i

flg. anv.: 1) (bogtr.) til -rømme I.3, om den
person paa et trykkeri, der besørger oprøm-
ningen af satsen. Selmar.^68. 2) {mnt. up-
rumer (nt. opriimer, ty. aufraiimer^; jf.
-driver 2, -rømnings-bor saw^ Blyknægt)
til -rømme 2: redskab, der bruges til oprøm-
ning af huller; rival; ogs. om bor, hvormed
man fjerner saa meget af træet ell.jærnet

omkr. et hul til en skrue, at der kan blive

plads til skruens hoved. Moth.^070. Mil
TeknO. FagOSnedk. -ramning, en.

[-irom'neii] (f -rømming. vA2oh.(1772).III).

vbs'.'til -rømme fo^rømme op). 1) til -rømme
1. 1.1) (nu l.br.) til -rømme 1.1. vAph.(1759).
Gaardspladsens Oprømning. F/SO. I.2) Y til

-rømme 1.2. Stor Møbel-Oprømning af

1ste Klasses Møbler. PoUVil914.22.sp.l.
\\

10 hertil ssgr. som Oprømnings-pris, -udsalg
(Pol.y^l914.4.sp.6). 1.3) (bogtr.) til -røm-
me 1.8. Selmar.^68. 2) til -rømme 2.

Wagn.Tekn.253. Rivaler . . bruges til Op-
rømning af Huller. Haandv.265. hertil Op-
rømnings-bor (OrdbS.). \\(^, foræld.) konkr.

Oprømning . . kaldes Udvidelsen i den ba-
§este Deel af Sjælen, som gaaer saa langt
vandsskruen naaer.ifi/TelnO. -ramt,

part. adj. [ll.i] ('\ -rømmet (KofodA.(Reenb.
20 I.Fort.21). LTid.1762.428), -rymmet (Kom

Grønneg. V.143)). gradbøjn. (sj.): komp. -ere

(Hrz.VII.170), superl.-&st{fra ty., ænht.aut-
geraiimt; perf.part. til -rømme 1, m. grund-
bet. : med sindet befriet for alle besværlige ell.

tunge tanker olgn.; jf. ogs. -rømme 3 (og 2
slutn.)) munter; oplivet; i godt humør; tidli-

gere ogs.undertiden: kvik; klarhovedet; hurtig i

opfattelsen; veloplagt; f i forb.vel oprømt
(jf. ty. wohl aufgeråumt^ i sa. bet. (vAph.

30 (1764)). var jeg min Frøken nu saa op-
rymmet og artig, som dend Tid jeg friede
til min Salig Hustrue, kunde jeg, maa-
skee, skikke mig bedre i at rygte mit nær-
værende Ærinde.KomGrø7ineg.V.143. Hans
Kongelig Høihed (var) den Dag, meget
oprømt, og i en særdeles god Lune. CP
Rothe.JN.226. Thi, saa meget større Ind-
sigt og længere Tiid der udkræves til

dybsindige Undersøgninger i fornuftige
40 Videnskaber, saa meget meere rimeligt,^

at oprømmede Hoveder i de ældste Ti-
der, da Videnskaberne endda vare i deres
Barndom, har først begyndt at (skrive vers).

KofodA.(Reenb.I.Fort.21). Jeg søgte at væ-
re saa utvungen og saa oprømt som mu-
ligt. Heib.Pod.X. 36. som et Tordenveir
atter gjør Landskabet smilende, saa er
min Sjel atter oprømt til at skrive om
Ægteskabet. Xier/c.7J.i75. (vi) kom stort

50 oprømte ind i Toget ad Viborg til. Aakj.
DK.159. der herskede en oprømt stem-
ning

i II
hertil: Oprømthed. Kierk.VII.83.

hans Væsen var præget af en Oprømthed,
der ikke gjorde noget helt naturligt Ind-
tryk. Pont.LP.VII.115.
Oprar, et ell. f en (LTid.l720.Nr.ll.3.

KomGrønneg.1.259). ['cobiro-V] Høysg.AG.
40. flt. d. s. {ænyd. d. s. (fk. ell. intk.), sv,

uppror; til oprøre (efter holl. oproer, mnt.
60 upror, ty. aufruhrj; jf. oprørsk)

1) (fj/: Naturoprør samt oprøre 1(2)^ OP

heftig bevægelse i vand ell. luft (især:

under uvejr olgn.); navnlig i forb. som
komme, være i oprør. Bølgernes Op-
rør. S&B. havet er i oprør

i

2) (jf- oprøre 2.i^ om urolig ell. for-

I
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virret bevægelse af levende væsner; især

om løben hid og did, uro, travlhed, nervøs

optræden olgn. hos en samling mennesker;

røre; opstandelse; postyr; især i forb.

som bringe, komme, sætte, være i

oprør, heele Byen er alt i Oprør (p. gr.

af rygterne om at der huserer en troldmand)

og hver Mand begynder at ryge i sit Huus.
Molb1Hex.I.5. di fører Jer bag Lyset, Jer
Søn har faaet Øye paa en Slavinde, som
volder ald denne Oprør. KomGrønneg. I.

259. (hun) trak et meget ziirligt Brev
frem, som hun havde fundet nede paa
Trappen, og hvorpaa Udskriften lød saa-

ledes: „Til den smukkeste af de unge
Gratier, som frequentere dette Institut."

Nu blev der da et Oprør. Gylb.XIL177.
Byen kom i fuldt Oprør (1819: Forvir-
Tmg).ApG.19.29(1907). hvis det kun gieldte

mig, vilde jeg heller taale alt, end bringe
Huuset i Oprør. Jacobi.(Skuesp.IV.114).
Hele Huset var i Sorg og Oprør. Min
Tante svømmede i Taarer, alle de smaa
Sødskende græd og jamrede. Heib.Poet.X.

38. Holst.I.261. (han) kunde sætte Huset
i Oprør ved sine gale Streger. AErslev.
Sommerferie.(1899).81.

3) (jf. oprøre 2.2^ det at sætte sig op
imod, rejse sig mod en myndighed, magt-
haver ell. (m. afsvækket bet.) vende sig i protest

mod noget (en autoritet, en tvang olgn.); spec.

om sammenrotielse og væbnet rejsning af un-
dersaatterne i større ell. mindre antal med det

formaal at styrte et lands regering (sml.Opløh
1.2, Opstand 1, Mytteri, Revolution^, oprør
mod deris Øvrighed. Pflug.DP.1075. Aar
1502 rejsede sig et Oprør udi Norge. Holb.
DH.II.5. Dyrene vare paa nogen Maade ved
Middel af Slangen indviklede i Menneskets
Oprør mod Gud. Eilsch.Philhist. 28. (den)
Overbeviisning, at Oprør aldrig kan være at

frygte uden ved Regieringens Brøde. Rahb.
Til8k.1795.572. Hele Landet er i fuldt Oprør.
YSO. *Hvor rased Oprør da med Mord og
BrandIPaZikf.FeniiS.80. (en samlet mængdes
forsøg paa at øve tvang eller modstand mod
øvrigheden) kaldes andet Steds Oprør. Hos
os har det dog været sædvanligt alene at

anvende dette Udtryk, naar Tvangen eller

Modstanden særlig har været rettet mod
den højeste Myndighed. Goos.III.53. nu,
med den moderne Ungdoms Oprør (o:

m. h. t. seksuelle spørgsmaal), var det ble-

vet unødvendigt . . at søge Sidegader

gøre oprør. iDL.6—4—3. jøderne .. ved-
geholde Krig giøre Oprør og lade

»eller Tra.ppega.nge.JacPaluSan.UR.214.
\\

gøre oprør. DI
ligeholde Krig og _
Riget ikke nyde Fred. 2Malck.14.6. Afvis
unge Enker; thi naar de i kødelig Attraa
gøre Oprør imod (1819: opsætte sig imodj
:ristus, ville de giftes. lTim.5.11(1907).
dæmpe, opvække, stifte, stille (et)

oprør, se dæmpe (sp.l251^^) osv.

4) (jf. oprøre 2.3j om stærk indre be-
vægelse (i følelseslivet eller de indre or-

ganer, der staar i forbindelse med dette);

voldsom sindsbevægelse; affekt; nu
især: ophidset, indigneret sindsstem-
ning; ofte i forb. komme, sætte, være
i oprør. Er vort Sind eller Legeme i stor
Oprør og Hede, saa tiener en taalelig ud-
vortes Kulde til at skaffe os Svaling og
Roe. Tode.VI. 10. jeg er god, from (men
dette) kan sætte Blodet i Oprør, og mit er
kommet i Kaag. PAHeib.Sk.III.257. Affec-

10 ternes Oprør. Leth. (1800). Tonerne ud-
trykke snart Glæde, snart Sorg, snart Ro,
snart Oprør.Heib.Pros.II.303. meddelelsen
om, hvad der var sket, bragte ham i stærkt
indre oprør

j jf. bet. 1 : *Jeg føler mig be-
roliget, det Oprør, |

Min Sjæl bevæges af,

sig lægger mildt. Hrz.VI.265.

5) (jf. Oprørelse sp.1004^'' samt oprøre 3^.

t om uenighed, trætte, strid olgn.; vist

kun i forb. m. præp. mellem, der hånd
20 dette havde sagt, blev et oprør (1819:

Striid; 1907: Splidj imellem Pharisæerne
og Sadducæerne.A^6r. ^5. ^('C/ir.yiJ. paa
det at oprøeret, som var reist sig imel-
lem disse tvende Biskoper maatte blive
stillet. Borrebye.TF.723. For endeel Aar
siden var her et stort Oprør imellem
begge disse Secter. FrSneed.1.23.
oprere, v. [i(ob,r6'r8] (jf.ndf.sp.1004'^'').

-te ell. t -ede (Højs.5.4(Chr.VI)). vbs. -elsQ

30 (s. d.) ell. -ing (CVarg.Farve-Bog.(1773).3.
Suenson.B.III.379)

, jf. Oprør. {ænyd. d. s.,

fsv. uprora, sml. holl. oproeren, ty. aufriih-

ren; jf. op 1, 3, 11)

1) m. h. t. en (mer ell. mindre flydende)
masse, en vædske. l.l) (fagl.) røre rundt
i noget for at arbejde de forskellige bestand-

dele sammen, for at gøre en masse blødere,

lindere af konsistens olgn.; ogs.: røre noget

ud i en vædske, en masse, (han) undersøger,
40 om Vandets Bitterhed er at tilskrive et

Jertegn, eller de oprørte bittre Ting som
mand kom i Ysindet.LTid.1740.682. Dej-
gen skal helst røres Va Time før Brugen
og oprøres godt tilsidst. Const.Kogeb.130.

ved fornyet Maling og Oprøring af hærd-
netCement.Suenson.B.III.379. 1.2) O sætte
vand (hav, sø) i voldsom bevægelse (bøl-

gegang); ogs.: faa storm, uvejr osv. til

at rase. *Jeg (o: Neptun) viise eder (o:

K) vindene) skal, at jeg har endnu Modi
|

Trotz I tør, uden mig, oprøre mindste
Ylod. Holb.Paars.21. *naar vi mindst det
tænker, kan et Vindstød

|
Oprøre Dybet

til vor Undergang. Hauch.Æ.63. paa visse

Tider foer en Engel ned udi Dammen, og
oprørte (Chr.VI: bevægedej Vandet. Jo/j.

5.4. Om Efteraaret, naar . . Vestenstormen
oprørerVadehavet.A^a^wrewsF.i5^^.567. op-
røre himmel og jord, (nu næppe br.)

60 sætte himmel og jord i bevægelse (se w. Himmel
sp.llO^^). (da) hun erfarede at jeg var,

hvad hun kaldte en Kjætter, oprørte hun
Himmel og Jord. Gylb.I.209. 8mst.IV.95. \\

i pass.: komme i voldsom bevægelse. Van-
dene . . bruse og oprøres (1931: syderj,
Bjergene bæve for dets (o: havets) Nælde,
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P8.46.4. *Skeer end i Sol og Maane Tegn,
|

Frembruser Storm derefter . . |
Oprøres

Himlens Kræfter . .
|
Min Sjæl, vær ei

ioTsagtlIng.RSE.VIl.39. *fra Grunden op-
rørtes HavQt. Hol8t.D.II.25. jf.: det fine

Sand oprøres og bliver en tyk Støvskye.
LMWedel.IndenlandskRejse.Il.{1803).84.

\\

part. oprørt brugt som adj. Kierlighed .

.

er ligesom et oprørt Hav, hvilket jo meer
det indskrænkes og indknibes jo meer
bruser det. Holb.Jul.lsc. Oprørt Sø. Scheller.

MarO. et paa det oprørte Hav omtumlet
SMh.KMads.(Til8k.l934.L271). fiske i op-
rørt(e) vand(e), se H. fiske 5.

2) (delvis dannet til Oprør (2-5)^ m. h. t.

personer ell. menneskelige følelser, lidenskaber

osv. 2.1) t bringe bevægelse, uro i men-
neskemasser olgn.; vist kun ipass.: komme
i oprør (se Oprør 2). der (Jesus) drog
ind i Jerusalem, oprørtes den ganske Stad
(1907: kom hele Staden i Bevægelse^.
Matth.21.10. jf. bet. 2.2: Det er noksom be-
kient, hvor oprørt alting blev udi det
Svenske Rige, da Kongen ikke mere var
til. CPRothe.JN.139. 2.2) (nu 1. br.) op-
hidse en menneskemængde ell. (jf. bet. 2.8

j

en enkelt person til modstand, protest
(især: mod en myndighed ell. magthaver);
hidse til oprør (3); ofte i forb.m.præp.
mod. disse (o: de kristne) y som oprøre
den hele Verden (1907: have bragt hele
Verden i Oprørj, ere og komne hid.^^6r.
17.6. Er det Eder, som oprøre disse Døt-
tres Hierter imod Deres Fader. Bagges.L.
1.163. disse Høvdinger giorde . . Alt for
at oprøre Almuen mod Kongen. Molb.DH.
11.104. en Horde af Marseillanere har paa
deres Marsch til Paris oprørt mine Un-
ÅQrsai2itiQT.Blich.(1920).XV.183. vil han (o:

Kristus) nu oprøre Folkene, vil han af-

skaffe lovlig Myndighed. Mynst.Betr.II.
248.

II
i pass. ell. refl. : blive ophidset, rejse

sig i ophidselse, især mod myndigheder, magt-
havere; gøre oprør. Folket oprørte sig af
Misundelse over de Fortrin, som tilkom
^tnatQi. JSneed.y1.447. *„Oprører du dig
ikke mod din Konge?"

|

— „Oprører du
dig ei mod Guderne P^OeRZI.P^. Mæng-
den oprørtes (Chr.Vl: blev . . opreist;
1907: rejste sig) imod dem. ApG.16. 22.
en From, der ikke bespotter Gud eller
vel endog oprører sig mod hans vise Or-
åen.Kierk.V1.447. jf.: oprørende Haand-
verks Burser. Regl.(Kvartudg.)^^/*1734.§14.
2.3) (især to; sætte en persons indre
(følelser, lidenskaber) i stærk bevægelse;
bringe i affekt; ogs. m. h. t. visse af lege-
mets organer (ell. vædsker), der opfattedes
som sæde for følelserne (jf. u. Blod 2.2, I.

Galde 1.2, Indvold 1, Kallun 2); nu navn-
lig: gøre opbragt, indigneret. Comoe-
diers Henseende er, at oprøre Affecterne,
og den Christne Religions at stille dem.
Holb.JJBet.a2r. *Det kand vel ikke just
oprøre dig til Galde,

|
Om Folk her efter

dig en lærd Avils vil 'kaXåQ.Anti-Spedator.

167. hvad Uroe vil Overbeviisningen om
eders Feil oprøre hos eåeT? Strack.Tvende
Taler.(overs.l 784).38. han vil trodse en her-
skende Smag hos sine Landsmænd, vil

drille eller oprøre åem.Brandes.YI.227.}\
i pass. ell. (1. br.) refl. (Hauch.DVJ.166):
komme i heftig sindsbevægelse; blive opbragt,

(ofte i forb. m. over ell. ved). Den mo-
ralske Følelse oprøres, naar saadan en

10 Kjeltring kaster Kjep med den Første
den Bedste. Blich.(1920).XIV.203. der er
Ting, som hele mit Indre oprøres ved.
Schand.TF.II.261. Jeg oprørtes desuden
over, at de, og navnlig han, nu skulde
have fri og selvfølgelig Adgang til Ida,
mens jeg sad her paa en vaad Bænk.
Buchh.UH.21.

||
part. oprørende ['(ob-

iro'rana, l.br. cob'ro-'rena] brugt som adj.

Det er oprørende. F/SO. „jeg kan dog ikke
20 tro, at De vil anbefale Digteren et utug-

tigt Levned?" — „Hvorfor ikke? . . Ja,
det er oprørende, hvad jeg siger. Ikke
sandt?"" Schand.TFJI.98. Hos Grundtvig
staar Sløjheden i det kunstneriske Arbejde
meget ofte i et oprørende Misforhold til

Inspirationens Vælde. VilhAnd.(VortFolk.I.

(1897).26). II
part. oprørt brugt som adj.

(ofte i forb. m. over^. Da blev Kongen af

Syriens Hjerte heftig oprørt (1931 afvig.)
30 over denne Sag. 2Kg.6.11. mit Blod er saa

oprørt, at jeg ikke Kand komme i Roelig-
hed, førend jeg hører nogen Vished der-
om. Ho/6. ^ars.K. 5. „Wangenthall" sagde
Lina med oprørt halvqvalt Stemme. Rahb.
Fort.1.140. Den Skyld hos den Dræbte,
som har fremkaldt den oprørte Sindsstem-
ning hos Drabsmanden. Goos.I.114. hun
var harm og krænket og oprørt over en
saadan Utaknemlighed. Bregend.MA G. 62.

40 (jf. bet. 2.2) i forb. m. mod: herover blev
den meenige Mand oprørt imod dem (o:

jøderne). Borrebye.TF.261. hertil (l.br.) Op-
rørthed. Gjel.W.91. Flov som en Skole-
dreng kom han ud paa Trappen. Hans
Læber dirrede af Oprørthed. Aakj.PA.109.

3) (jf. Oprør b) f rippe op i (gamle stri-

digheder olgn.). hånd . . begyndte denne
Sag igien at oprøre. LTid.1733. 288. op-
røre en gammel Trætte. vAph.(1764).

50 Oprørelse, en. flt.-r. {ænyd.d.s.; nu
sj.) vbs. til oprøre; ogs.: det at være oprørt;
oprør.

II
til oprøre 1.2 (jf. Oprør i), de

heftigste Hav-Grundenes Oprøreiser.LTid.
1744.489. Vandet kom i saa stor Beveg-
ning og Oprørelse, at det overskyllede de
store Steene, som laae ved Vandbredden.
smst.1755.406.

|| (jf. oprøre 2.1-2, Oprør
5). de stærke Oprøreiser og U-roligheder,
som foreginge i Pommeren, imellem de

60 tvende krigende Partier, nemlig de Key-
serlige og de Svenske, foraarsagede, at

Kong Christian var betænkt paa Midler,
til at holde ald . . Fare . . borte. Slange.
ChrIV.719.

II
til oprøre 2.3 (jf. Oprør 4;.

han brugte vanærende Ord. Foul svarede
ikke men saa sig igen om efter Deltagere

i
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i en moralsk Oprørelae. JVJen8.HF.127.

jf.: Næste Morgen efter, vare Mediato-
rerne igien hos de Svenske, som de endnu
funde i samme Sinds-Oprørelse, som
den forige B&g. Slange. ChrlV. 1326. Op-
rører, en. fit. -e. (æmjd. d. s.; til oprøre)

1) (jf. Oprørsspade; mur.) til oprøre l.i:

murarbejdsmand, som oprører mør-
tel. Priskurant f.Murarbejdsmændene f.Kbh.

(1907).27. Pol.ynl920.4.sp.2. 2) 07- oprøre

2(.2); person, der gør oprør (S) mod en;

spec. : person, som deltager i, gør sig skyldig

i oprør mod landets regering; rebel. Pflug.D
P.519. *Naar en Oprører vil fra Thronen
styrte dig, | Kan det da kaldes Mord, at

bringe den SLtBage? NordBrun.ET.39. Bar-
rabas, som var fangen med Oprørere (Ch7\

VI: de opTøTske).Marc.l5.7. Da Kong Knud
. . flygtede for de oprørske Nørrejyder, var
der en Mand . . som fremstillede sig for

Kongen, lovende at ville stifte Fred mel-
lem ham og Oprørerne. Thiele.1.26. (Georg
Brandes) Prometheus og Proteus, Lucifer,

Ildmand og Oprører. Ipsen.LP.34. op-rø-
rerisk, -rørig, -rørisk, se oprørsk.
Oprørs-, i ssgr. ['(obrors-] navnlig (især

CP; til Oprør 3 (jf. dog Oprørsspadej, fx.

(foruden de ndf. medtagne) Oprørs-forsøg,
-fælle, -hob, -leder, -lov, -lyst, -prædikant,
-raab, -sind, -skare, -skrift, -spire, -stif-

telse, -stiften, -tale, -tanke, -aand, en.

(1. br.) oprørsk stemning ell. tilbøjelighed.

Birckner.1.232. *Oprørsaand sig viser
|
I

blodig Skikkelse, og truer Staten. Bredahl.
II. 6. -aar, et. i best. f. spec. om 1848. Grundtv.
DanskJI.155. Hauch.MfU.l. -akt, en. {ef-

ter eng. (read) the Riot Aet; jur., især i

politi-sp7'.) i best.f., om det, at politiet (tre

gange) i kongens og lovens navn opfordrer
deltagerne i et opløb til at skilles. Sal.XIII.
915. Oplæsning af Oprørsakten. SaUXVII.
532. -banner, et. paa Ribehuus vaier
Marskens Oprørsbanner over Slotsporten.
Ing.EM.III.25. Søtoft.KH.90. -fane, en.

•Henrik, Din Søn, har plantet Oprørsfanen.
Eauch.DV.III.129. Fridericia.l 7&18Aarh.
66. -flag, et. (1. br.). mget.^V7l912.1.sp.l.

-flamme, en. (især højtid.) billedl., om
oprør. *Selv Uskyld skaanes ei, hvor Op-
rørs-Flammen luer. Heib.TR.nr.26.8. -for-
sikring, en. (fagl.) forsikring til dækning
af skade, opstaaet ved oprør, tumulter olgn.

Forsikr0.21. -færd, en. (især højtid.) om
(udøvelse af) oprørske handlinger, dersom
f . Ex. Elsas vilde løsrive sig fra Frankrig
. . dette (vilde) blive betragtet og behand-
let som Oprørsfærd. ie/im.JJI./25^. *hvert
frit . . Ord, der faldt

|
. . blev kaldt

|
for

Oprørsfærd. Lemb.DS.141. Schand.SD.119.
-gnist, en. (især højtid.) billedl., om be-

gyndelsen til oprør ^j/". -flamme, -lue^. *at

Fred og Orden
|
Kan . .

|
Udslukke Op-

Tøvsgmst^ji.Blich.(1920).Y1.264. -hær, en.

Ing.EF. VIII.147. Hrz.XIII.244. -ild, en.

(jf. -flamme; især højtid.). *farligt vorder
Amleths Drab; thi af hans Blod | Vil

Gnister springe til en vældig Oprørsild.
Oehl.Aml.201.
oprørsk, adj. ['(obiro-'rs^] (nu næppe

br. oprørisk. Esr.4.12(Chr.VI). Holb.DH.
III.103(smst.I.167: oprørsk;. Maa.SgH.490.
Blich.(1920).XI.27. sj. oprørerisk. Hauch.D
V.1.146. t oprørig. Begl.(Kvartudg.)''^U1734.

§14). (ænyd. oprør(i)sk, uprorisk, oprørig;

fra mnt. uprorich, -rorisch (ty. aufriih-

10 r(er)isch;; adj. til Oprør (og Oprørerj)

1) (jf. Oprør 1 og 4:) som er i (ell. let

lader sig bringe i) heftig bevægelse, uro.
Havets Bølger reyses og oprøres af Vin-
dens Heftighed, men hvi est du meere
oprørisk end Havet? skal andres Lykke-
Vind, der kand blæse dig udi Øjnene,
strax giøre dig saa forblindet, at du der-

over for-uroeliger dit YiiQriQ?Høm.Moral.

1.47.

20 2) til Oprør 3. 2.1) (nu 1. br.) som har
gjort oprør; som er i oprør, samme hel-

lige Konge, mod hvilken meesten det heele
Land var oprøTsk. Holb.DH.L167. (Sigis-

munds krigstog) hensigtede til at tvinge

hans oprøriske Undersaatter./SZaw^e.CArlK.
151. de oprøriske Engles Fald. Ew.(1914).

IV.59. 'Forglemmer I Jer saa, da maa jeg
reise . .

|
Ei vil beherske jeg en oprørsk

YLddv.Hauch.DV.I.145. Kong Knud den Hel-
30 lige . . var bleven dræbt i St. Albani Kirke

i Odense af de oprørske JydeT.Thiele.1.28.

II
blive ell. gøre sig oprørsk (mod),

(nu næppe br7) blive oprørt, ophidset (mod);
gøre oprør (mod). Skede et stort Blod-
bad paa Jøderne i Strasburg af Bønder,
som vare blevne oprørske imod dem. Bor-
rebye.TF.262. Han regierer uomskrænkt
over adskillige Prindser, og beholder al-

tid deres Arvinger hos sig, saasom de
ellers giorde sig oprørske imod ham. Rei-

ser.1.108. Hele Staden blev oprørisk. 7/SO.

II
de oprørske, oprørerne. Barrabas, som

var fangen med de oprørske (1819: Oprø-
rere;. Marc.i.5.7fC;inFi;. Holb.Kh.78. For
en retfærdig Dom over Kong Christiern

er denne Opfattelse af hans Stilling til

de Oprørske betydningsfuld. CPaZM. 0.450.
2.2) som sætter sig op mod, rejser sig til

kamp mod autoriteter, tvang olgn.; som
^opfordrer til, virker for oprør (s^ec.

mod landets regering); ogs. om stemning,

handling, ytring: som virker for, søger at

fremkalde oprør, ell. som gaar imod, strider

mod vedtagen skik og brug, herskende me-
ninger osv.; revolutionær. Nationen (o:

jøderne i Palæstina ved Kristi tid) havde
ikke allene at bestille med Romerne, men
endogsaa de saa kaldne Nidkiere og Op-
rørske (d: zeloterne). Holb.Kh.79. ugudelige

60 og oprøriske Meeninger.JSneed.III.419.
Hvilken en skiønne Leilighed for Deres
oprøriske og selvraadige Gemyt (o: om en

ung pige, der ikke vil tage den mand, der er

bestemt for hende). Biehl.(Skuesp.VI. 217).

Alt, Pasqviller og oprøriske Skrifter und-
tagne, maae være tilladt at trykkes. jBircfe-
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ner.Tr.l71. Nationen er i det Hele trod-

sig og oprørisk. F/SO. de frihedsfjendske
Strømninger (er) overalt blandede med de
oprørske (Brandes.E.13: revolutionærej.

Brandes. IV. 4. || hertil: Oprørskhed, (han
var) politisk radikal indtil Oprørskhed;
han var af de første, som nægtede at be-
tale Skat. LCNiels. OA. 39. Mor var helt

ude af sig selv af Oprørskhed. An^^iVcc.

LK.65.
Oprørs -lue, en. (jf. -flamme; især

højtid.). *uformærkt
|
Begyndte Oprørs-

luen rundt at ulme. Oehl.ND.283. RudBay.
EP.11.73. -mand, en. (1. hr.) oprører (2).

Oehl.P.243. Bredahl.V.97. -spade, en.(jf.
oprøre l.i, Oprører 1 ; mur.) murspade, pris-

kurant.l910(OrdbS.). -stifter, en. vAph.
(1759). Bredahl.II.49. Ap G.24.5(1907).
opsa, interj. se u. op 14.i.

op>saa, V. [7.2-3] (1. hr.) saa færdigt;
forbruge al sin udsæd. Han havde alle-

rede pløjet og opsaaet, men Udsæden
havde ikke rakt til.Søiherg.L.78. -sadle,
V. [1.2, 11] [-isaa'lo] vbs.-ing (s. d.). 1) (jf
-sele; især rid.) lægge sadel paa (et ride-

dyr). Slange.ChrIV.500. Hestene skal op-
sadles paa den dertil indrettede Plads.
Væddeløbsi'eglement.(1920).28. \\ især i perf.
part. som adj. (ofte i forb. som staa op-
sadlet^. Han befalede en af sine Folk,
at holde hans Heste opsadlede uden for
Døren hele Natten igiennem. MaW.iS^fl.^^5.
Et Antal opsadlede Æsler ventede. Thiele.

Breve.186. Dér inde stod den dejligste lille

fraa Ridehest fuldt opsadlet. svGrundiv.
'Æ.II.3.

II
(især ^) uden obj.; spec. i

perf. part., om person : klar til at ride. *dets
Cavallerie med eet opsadle kan. ChrFlensb.
DM.II.179. Jeg skal snart faae opsadlet.
VSO. (en) opsadlet Kavallerist. KLars.Sol-
dat8pr.l3. 2) (jf. Sadel-træ, -tømmer; mur.,
tøm.) anbringe et stykke tømmer ell. murværk
støttet paa et lille fremspring, (vist kun i

perf. part). Et simpelt Middel til at an-
bringe Bukke (under en bro) i længere
Afstand, er det opsadlede Tømmer, hvor-
med den her omtalte Bro er forsynet.
ForklTømrere.155. ForklMurere.51. || spec.

i forb. opsadlet trappe ell. trin, om
irappe(trin), hvor trinptanken hviler paa
(er indstæmmet i) de trappeformigt ud-
skaarne vanger. LandmB.IIl.355. Én tre-
løbs opsadlet Hovedtrappe til 2 Etager.^erZ
Tid.'Vil910.3Till.l.8p.3. FagOSnedk. -sad-
ling:, en. [-isad'len,] (især rid.) 1) vbs. til

-sadle 1 (og sadle op). VSO. Væddeløb»reg-
lement.(1920).28. 2) (l.br.) konkr.: en hests
sadel og ridetøj. En engelsk Ridehoppe,
med elegant OpsadMng. Hrz.IL49. -sam-
le, V. [1.2] [-,sam'l8] vbs.-ing (vAph.(1759).
Opsamling af kapital. Pol.^^Iil934.11.8p.l).
(ænyd. d. s.; jf. -sanke samt ænyd. opsavne)
1) (især tu) tage noget (især: flere smaa gen-
stande) op og opbevare det (dem); samle op.
(de gejstlige gaar) nogle Dage af Closterne
ud med en Bettel-Seck, der udi noget at

opsamle. Pflug.DP.606. de opsamlede (Chr.
VI: toge op,) de overblevne Stykker.Matth.
14.20. Lone havde givet sig til at opsamle
de henkastede Klædningsstykker fra Gul-
vet. Pont.SM.35.

II
billedl. vi (behøver ikke)

at gaae saa langt hen i Naturens Rige, for
at opsamle værdige Begreber om Skabe-
ren. P5øe&or^.5C.xxF. Istedenfor at digte
Noveller om mig, skulde man have seet

10 at opsamle lærerige sande Smaatræk, af

hvad der virkelig hændtes mig.HJort.Valg.
41. AndNx.LK.113.

||
(sport.) i videre anv.,

om det forhold i (cykel)løb m. flere afdelinger
(heats), at nr. 2'erne i de indledende afde-
linger samles i en særlig afdeling, hvis vin-

der(e) kommer med i den afgørende afdeling.
Herefter kørtes (o: ved et cykelløb) fire Op-
samlingsheats mellem Nr. 2'erne . . De fire

Opsamlingsvindere kæmpede i et ende-
20 ligt Heat, som vandtes af J., der i Dag

gaar videre med de 8 regulære Heat-
vindere. Han blev altsaa den eneste, der
fik Udbytte af Opsamlingen. Da^iV^t/Zi.^VT

1921.9.8P.2. Cyclen.y3l934.8.sp.3. 2) (jf
-samler; især ^) om beholder olgn.: op-
fange, optage noget (en mængde ell. flerhed)
og forene, samle, opbevare det. destilleret

Vand, der .. opsamles fra en almindelig De-
stillationskedel. PharmDan. (1 933). 90. en

30 beholder, der opsamler regnvand
j jf.:

Solstraalerne opsamles i Speilets Brænde-
punct. 7/SO.

II
billedl. Birgitte havde For-

tvivlelsens opsamlede spændte Mod i sig.

Schand.BS.176. 3) (sj.) refl.: ophobe sig.

I Sparekassen opsamle Renterne sig. VSO.
Der har opsamlet sig en stor Deel Pa-
pirer, iltfO. n i perf. part. brugt som adj.

Et Kuld Urhøns . . staar ikke som Ager-
høns opsamlet, men een for een.Bogan.

40 1.55. -samler, en. [-jSam'lar] især til

-samle 2, om beholder, der optager og op-
bevarer noget, den gamle Tjæretønde, der
. . skulde tjene til Opsamler af Regn-
vandet. ScJiawd.4E.i5i. navnlig i ssgr. som
Luft-, Vandopsamler (s.d.). -samle(r)-
tog, et. O/. -samlings-tog; jærnb.) person-
tog, der kører før et hurtigtog for at optage
de rejsende fra mellemstationerne, der skal

fortsætte med hurtigtoget. PoVU1927.3.sp.4.
to^/tl929.8.sp.2. -samlinfi^s-, i ssgr. især i

(fagl.) ssgr. til -samle 2 (jf. ovf. 1.17 ff.) som:
Opsamlings-bakke (fx. til optagelse af de fær-
dige nagler i en naglepresse. VærktMask.164),
•bassin (o: til opsamling af havvand ved salt-

udvinding. OpfB.^IV.139), -rum (i et mejeri.

Frem.1926127.11.20), -tog (d.s.s.-samlQir)-
tog. SaUXII.913). -sang:, en. [6.2] vbs. til

-synge (og synge op^; især om kort, taktfast,^

refrænagtig sang, aer synges af deltagerne i

60 et haardt arbejde for at markere takten og
oplive arbejderne. Roding. (fiskerne) skød
(baaden) ned til Vandet efter Takten af

en . . Fiskers hule Opsang, hvis Omkvæd
lød .. lystigt. Blich.(1920).XIX.182. Fol-
kene . . trække under Opsangen en med
Tømmer svært belæsset, lavhjulet Vogn
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ind. Hrz.XVIIL252. »Nu hejsed de den
(o: en elefant) fra Skibet i Land

|
med

lystig Opsang af alle Mand. Kaalund.304.
Feilb. give en Opsang. Scheller.MarO.

hale efter Opsang. I><feJ?.7.5i8. i|
i vi-

dere anv., om en lystig ell. ildnende sang.

skal vi saa ikke . . have en lystig Opsang.
Pont.F.1.235. Husets Piger . . gik i Gang
med det grovere ved Syvtiden under uan-
fægtet Opsang. JacFaludan.S.218. || hilledl.

denne Opsang (j: i et digt af Heine: An
die Jungen) til en Ungdom, denne Op-
fordring til ubøjelig Udholdenhed. J5raw-

des.VL480. Suk er en daarlig Opsang. Ft7/i

And.ES.379. spec. (jf. Opstrammer 1,

jarg.) i forb. give en en opsang, give

en en „omgang'^; irettesætte, straffe en. Jeg
har maattet give Ole en Opsang, fordi

han endnu ikke havde læst sine Lek-
tier. PoUVi 1931. G.sp. 3. -sanke, v. [I.2]

[-isaiiVa] vbs. -ning (vAph.(1764). VSO.).
(ænyd. d. s.; nu sj.) d. s. s. -samle 1. Ageme,
eller Bog, maa ingen opsanke i anden
Mands Skov. DL.6-17—30. Rødder . .

hvilke man havde tørret og opsanked udi
ForrsLad. Kraft.VF.152. den Fattigste, der
bøiet opsanker Smuler. Kierk.IX.167.

||

billedl. *Endeel . .
|
Kun Byens Meninger

fra Huus til Huus opssinke. SkVid.IV.177.
De Oplysninger han hist og her har op-
sanket. ySO. ||

(sj.) uden obj. lader hende
ogsaa opsanke (1931 : sankej imellem Ne-
gene og beskæmmer hende ikke. JRm^A.^.

15. I. -sat, et. flt. d. s. (ænyd. d. s., glda.

op-, upsat i bet. 2.1, jf. sv. uppsåt, mnt.
upsat(e), forsæt, plan, list; vbs. til opsætte
(ell. sætte opj, sideform til Op-sats, I. -sæt)

1) jf. opsætte 1.1; dial.) lille kornstak, der

blev sat for sig ved siden af et hæs. Ordb
8.(sjæll.). 2) t hvad man har udtænkt ell.

formuleret. 2.1) anslag; opspind. Moth.S
155. 2.2) (nu næppe br.) skriftlig opteg-

nelse; især: udkast; forslag; formular, saa
liigt, som dette Skrift nu er, til at være
een af de Norske Bispers eller Prælaters
Opsatt . . Saa, omendskiønt (Chr.II) kand
have . . ladet denne Udkast giøre, troer jeg
. . aldrig at noget Brev er derefter udfær-
diget. Gram.('ÆrIye?sfeiS/cr.77I.75;. (de evan-
geliske fyrster) vilde kun imidlertid levere
ham (o: kejseren) deres Opsat (o: skrevne
trosbekendelse), at hånd kunde læse det til

sin Information. Tychon.AB.181. hånd (le-

verede) Reventlov et Opsatt eller Formu-
lar til ljeyde-Bvelvene.Slange.ChrIV.912.

II
ogs.: (mindre) afhandling; opsats. Opsat-

I

tet (0: en prisopgave) (maa) ikkun være
saa lang, at med dets Aflæsning en Times
Tid ikkun tilbringes. XTid.i 757.^5. 3) (jf.
opsætte 4:) f indsats i spil. Gram.Nucleus.
1251.

II. opsat, part. adj. (om person ; m. h. t.

andre anv. se u. opsætte^. ['(i)b|Sari] (dial.

ogs. m. former som opsæt (Rostgaara.Leæ.O
41c) samt (jf. opsidde^ opsidt. JHSmidth.
Ords.l03(fal8ter8k). MDL. FrQrundtv.LK.

^^^(„åppsett«). OrdbS.(fynsk)), flt. -te (un-
dertiden i forb. som gøre, være opsat
paa (se bet. 2) ubøjeligt: JPJac.(1924).IL
189. Hørup.II.26). (Jf. ænyd. opsat, opset,

dels i forb. som med opsatt oc raadit raadh,
met opset sind, med fuldt overlæg, dels i

forb. opsat til krig (Kalk.V.31b^), sv. dial.

oppsått, forlegen, raadvild, oppsatt, ivrig,

glad, no. dial. uppset, forhippet (paa), op-
io bragt, opirret, n^. opsett, opsætsig; vistnok

dels til opsætte 7.i ell. til sætte op i bet.

„ophidse", dels til opsidde 2; jf. ogs. mnt.
uj)setten, glholl. opsetten, bestemme, beslutte

(sig til) noget (sml. opsætte 6), samt udtr.

som østfris. hé sit d'r up (er saa forhippet
derpaa) as de diifel, ty. auf etwas verses-
sen sein; sml. ogs. op-lagt (6), -stemt 2 1| næ-
sten kun som præd.)

1) (nu næppe i rigsspr.) abs. (uden for-

20 bindelse m. præp.-led). I.l) Cj/". opsætte l.i)

ophidset; modvillig; forbitret. vAph.
(1764). Rietz.570(skaansk). OrdbS.(sjæll.).

1.2) lystig; kaad; i godt humør; vel op-
lagt (5). „Er den, som slåer gekken løfi

er lystig og xsisewoin."^ Moth.S 155. jeg
troer, du est opsat, Siges, naar nogen
gir Een for meeget af det.Rostgaard.Lex.

041c. Rietz.570(skaansk). jf. opsidde 2

samt jy. være vel opstanden olgn.: Naar
30 en Person er vranten eller lad, siger man
om ham: han er ikke godt opsidt idag.

JHSmidth.Ords.l03(falster8k). 1.3) (jf op-
sætte 1.4^ parat; i stand; pyntet. Kom-
mer I saa opsat og færdig (lat. orig.: itan

hue paratus advenis)? TerentiiComoedier.

(overs. 1755). 51. Opsadt, oppyntet. vAph.
(1764).

2) i forb. w. paa ell. til (nu oftest m. flg.

inf.). 2.1) opsat paa, (dagl.) som har sat

40 sig noget for, er fast besluttet, forhippet

paa, ivrig efter noget. Opsat paa at reyse.

Høysg.S.149. han var forfærdelig opsat paa
at drille Folk. Hauch.MfU.120. det var et

rørende Syn at se den haardt ramte gamle
Mand ved den gamle Pult, stejl og haard-
nakket, opsat paa at gøre sit Dagværk.
Hørup.II.277. (hun er) blevet en gammel
Kone . . og alligevel uforbederlig opsat

paa kønne Msindfolk. HBrix.(DagNyh.^^/io
50 1930.9.sp.6). Feilb. 2.2) opsat til, (nu ikke

i rigsspr.) beredt, parat til; oplagt, i humør'tg

((^til (at gøre) noget; undertiden ogs.: besluttet

paa. Hånd er opsat i dag til at giøre det
eller det o: har taget sig for at giøre det
eller det. Moth.^ 070. Jeg tenker hun er
opsat i dag (til at skiendis). Rosigaard.
Lex.041c. Jeg er ikke opsat til, enten at

høre eller taale Spøg. PAHeib.Sk.II.104.
da jeg i Morgen tidlig skal forlade Odense,

60 saa var jeg ikke ret opsadt til Marked.
HHans.PD.228. Lise var nydelig iaften,

men jeg var ikke rigtig opsat til at gjøre
Cour. CBemh.NF.ni.256. 1 Dag er jeff ret

opsidt til at dandse. il/7>L. FrOrundtv.L
K.226.
Opsats, en ell. f et (Hallager. 70). ['(ob-

XV. Rentrykt »"/e 1934 64
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isads] ilt -er. (sv.uppsats; til opsætte, delvis

efter ty. aufsatz; jf. I. Op-sat, I. -sæt)

1) (til opsætte 1) noget, der er opsat,
opstillet, opstablet, ell.som rager op,
stikker frem. l.l) (I hr.) i al olm. Er der
for lidt Varme i ("mis^jBænken om Natten,
kan den forøges ved en Opsats af Gødning
rundt omkring RdimmQVi.iGrønvald-Fynho:)
PraktiskHavebog.(1907).56. Meyer.^ 1.2) (jf

Opssitzer.Argus.l771.Nr.34.3. „Opsat Haar".
Leth.(1800). 1.7) holdning; rejsning; dels

(jf. opsætte 1.2 slutn. samt Opsatstøjle; rid.)

om den maade, hvorpaa en hest bærer sit

hoved: (optømmens) Opgave er at holde
Kørehestens Hoved og Hals godt rejst,

hvorved denne faar en bedre „Opsats**.

OrdbS. dels (dial, foræld.) i al alm. om den
maade, hvorpaa man fører sig ell. holder sig.

Blomster-, Bordopsats samt u. opsætte lo Pigen har en smuk Opsats d. e. Udseende.
1.2) om forskellige arter af borddekora-
tion ell. service; nu næsten kun om en
større skaal ell. vase til blomster, frugt
olgn. for hvær (person) en Opsats med
Brød og Kage, og en Krukke Nim. Kle-

venf.RJ.133. hele Opsatser af Forziringer,
som efter at Maden er taget bort, sættes
paa de Stores Tafler, tilligemed Konfek-
ten under Navn af Dessert. Saadant et

Junge.

2) {fra ty. aufsatz; jf. I. Op-sat 2.2, -sæt 2,

-sætning 2) til opsætte 2, om skriftligt ar-

bejde; dels (især CP, lidtgldgs.): (mindre) ar-
tikel, piece, afhandling olgn. LTid.1727.
564. (et) Magazin, hvori enhver der havde
noget at indvende, entenmod Regieringens
eller Embedsmændenes Forhold . . kunde
faae sin Opsats mdføTt.Birckner.Tr.l87.

Opsats maae forestille et Heelt . . for Ex- 20 Ideen til Forføreren findes antydet . . i den
empel en Have, et Landskab, en Antike
Tempel. Hallager. 70. Et Bord med en
Opsats af Kande, Bægere etc. Hrz.F.7O

.

Alabastes Figurer bruges til Opsats paa
Bordene.F5O. Han havde ikke kunnet se
hendes Ansigt for en stor Opsats af hvide
Syrener paa hendes Bord. ijBn*Mw.Z7G.^7.

jf.: Der stod Glasopsatsen . . et kost-
bart Arvestykke fra hans Fædrehjem.

Opsats om det Umiddelbar-Erotiske.^ierfe.
I.XI. Fra Surrogat-Udvalget har vi mod-
taget en Opsats, skrevet af Professoren.
Den hedder Mælkehandel og Mælkékon-
iiol. PoU^hl919.2.sp.2. jf.: Dine . . om Ta-
lent vidnende satiriske Opsatser i Vers
og Prosa. /Sc^and!. 2731.8. om en stil: Da
begge Pigerne . . havde oplæst det Skrev-
ne, tog jeg hurtig Beates Opsats fra hende

Schand.SB.203. Taffelet (glimrede) ikke . . 30 som for at gjennemløbe åen.Gylb.VII.215.
med Sølvojjsatser. Oversk.L.352. FagO
Snedk. 1.3) (især snedk.) om opstaaende
del, især overdel, af et møbel (jf. ogs.

Alteropsats^. Chatollet med den store Op-
sats. Ing.Levnet.I.209. Vadskebordet . . med
en Plade og Opsats af Marmor. VortEj.
IV2. 83. Opsats til en Buffet . . Opsats
med Skabe og ^\iViiier.FagOSnedk. jf.:
paa Opsatsen af hver (offertavle) er fast-

dels (nu næppe br.) om et skriftligt ud-
kast, en notits olgn.: vAph.(1759). „Re-
gister, Liste. It. En Memorial. Forestil-
ling." ie<A.('i800;. Opsats til en Klage, en
Stevning. 7/SO. jf. u. Opsæt 2: skriftlig
Opsats, eller Vå\L2ist.VS0.(u. Opsæt;.
Opsats-, i ssgr. fx. (foruden de ndf.

anførte) ^ til Opsats 1.4: Opsats-bøsning,
-hoved, -højde, -klods, -skud, -stang, -vin-

jort en Sølv Bøjle med en Sølv Klokke. 40 kel; se ifiiTe/cwO. /ScMZer.MarO.-blaaCt),g]
CVHertel.AarhuusDom-Kirke.II.(1810).33.
1.4) ^ træ- ell. metalstykke, der an-
bringes paa en kanon som (bageste)
sigtepunkt. Exercice medRegiments- Cano-
nerne. (1 785). 14. PBrandt. Artilleri ogVaa-
benlære.(1881).12. Scheller.MarO. || be-
ordre opsats, (1. br.) give ordre om op-
satsens indstilling. AKohl.MP.L184.III.305.
1 .5) (sml. ty. udtr. som der hirsch setzt auf

,

se u. opsætte 1.4 slutn. -hæng^sel, et.

(snedk., nu sj.) en art vindueshængsel. Værkt.51.
opsatsi^, adj. se opsætsig.
Opsats -tajle, en. [I.7] {ty. aufsatz-

zugei; rid.) optømme. Larsen.
op-save, V. [7.3] [- 1 sa-va] vbs.-nlng. (snedk.^

tøm.) skære (træ) op med en sav; opskære (2.2).

Amberg. H især som vbs. Amberg. FagOSnedk.
y/". Opsavningsmaal (o; opskæringsmaal).

hjorten faar nyt gevir, samt 1. Opsæt I.2; 50 smst. f -se, v. vbs. jf -seende, -sigt, -syn

jæg.) raabukkens gevir („stænger"). Baud.
JS.25. Hver Buk har kun en Opsats (to
Stænger); det er en meget almindelig
Fejl at tale om en Buks „Opsatser". 7i^
Møll.HJ.191. Raabukke . . med perlede
Gfiffel-„Opsatser'*. KnudPouls.Va.l80.\\
om andre hjortes horn (takker, gevir). Op-
satser af . . Dyr (o: rensdyr ell. elsdyr). Soph
Mull.V0.42. Side om Side med Opsatser

{ænyd. d. s. i bet. 1 ; i bet. 2 efter ty. aufsehen)
1) [l.l] intr.: se op, i vejret (som tegn paa
forundring). vAph.(1764). 7iS0.(„Lidet bru-
geligt"), som vbs. : Opséen

| et | Er det, at

man seer op med forundring. Mo^/i./SS^.

2) [12] trans.: se paa; holde øje med; overse.

I den Fraværelse vore svage Øyne befin-
der sig fra den store Herres Raad, er
det kuns lidet, vi kan opsee. OGuldb.Br.

fra vore hjemlige Hjortearter hænger Eks- 60 250. f -seende, et (Moth.S83. MO.) ell.

emplarer fra Fortidsdyr, hvis Opsatser og en(VSO. jf.LTid.1737.230). {ænyd.d.s.(fk.
Horn findes i vore Moser. PoWi^l 903.1. og intk.; i bet. 2); vbs. til -se, jf. -sigt, -syn)
sp.6. 1.6) (til opsætte 1.4; jf. L Opsæt 1) (jf.-se 1) opsigt (2.3). (traktaten) giør i

1.2, Opsætning I.2 samt Haaropsats; nu Rom . . nogen Opseende. LTid. 1737.230.
næppe br.) om hovedsæt ell. frisure, nogle Sagen har foraarsaget en Deel Opseende.
filerer nu omstunder en god Deel af disse Stampe.1.37. 2) (jf.-se 2) opsyn (2.i); især



1013 Opseer opsidde 1014

iforh.8omh&ve opseende meå(eU. paa.
DL.4—2—10). have Opseende med, at hun
ej Unytteligen noget af Boen bortøder.

DL.5—2—12. (han) var bleven hensendt
for at have Opseende medKaaber- og Jern-
Yerkerne. LTid.1735.618. VSO. MO.iJoT-
ældet eller mindre brugeligt"), f -seer, en.

("o^s. -seere. Eilsch.P}nlHist.Fort)(2r). {efter

ty. aufseher; jf. -se 2) person, som har op-

syn, tilsyn med noget; opsynsmand; tilsyns- lo

mand; kustode. Moth.SSd'. Et andet Folk
sætter Trælle . . til Opseere over (kvin-

derne).Eilsch.Beviis.3. uden Forældre, uden
Opseere, uden Venner og uden Penge.
Ew.(1914).IV.280. Wendt.LM.ll. i^-Hing-
sterne ere nu Opseere over disse Hiorde
(o : tartarernes hestehjorde). LSmith.DN.467.
-sejle, V. [-jSai'la] vbs. -ing (s. d.). (ænyd.
d. s. i bet. 2 (Skonning.MirahiliaNaturalia.

(1639).193); jf. -ro) 1) [4.i] (nu næppe Ir.) 20

intr.: sejle op ell. hen til et sted (sydfra,

fra mundinge7i af en flod olgn.). det sam-
me Skib, som (han) opseylede (o : til Norge)
med. Gram.Breve.l2. Da Skibet vilde op-
seile. Xevm.(„Sjeld."). 2) [5.2] (jf. indsejle

3; nu 1. Ir.) naa hen til under sejlads
\\

m. h. t. forudsejlende skib olgn. : indhente, naar
Skytten staaer bag Seilet, kan Man ofte

opseile en Flok ÆndeT.Blich(1920).XVIIL
121. (de maatte) leie et Dampskib for at 30

opseile Corvetten. EBDhlp.IY.138. \\ m.h.t.

maal. Efter at have opsejlet Kap Farvel
naaede Munk Indløbet til Hudsonsstrædet.
PLaurids.(BiogrLex.X1.524). et forgæves
Forsøg paa at opsejle Vinland, som blev
gjort af Erik den Røde. NaturensV. 1920.
103.

il
m. h. t. distance, opsejlet Vejlængde.

Larsen. 3) [8] (især X) indtjene ved sejlads;

indsejle (2). opsejlet Fragt. Scheller.MarO.
det Fragtbeløb, der i helt udenrigsk Fart 40

opsejles af danske Skibe, udgør over 150
Mill. Kr. aarlig. Trap.*L137. -sejling;, en.

[-|Sai'leii] vbs. til -sejle; især i flg. anv.: 1)

(jf. -sejle 1; nu 1. br.) det at sejle hen mod
noget ell. (især) op ad en fjord, en flod olgn.;

ogs. konkr., om seilløb, der fører op til et sted.

Kysten opløfteae sig alt mere og mere,
under 0pseilingen.F50.7r.0i59. Midt i

Opseilingen (o: til Quebec) ligger en lille

Øe.Federspiel.MineHændelser.(1841).130. (vi 50

var) i Christiania, hvor den . . deilige Op-
seiling af Fiorden .. giorde et uudsletteligt
Indtryk paa mig.HBDhlp.L2L jf. bet. 2: de
norske Hærskibes Opsejling udenfor Svol-
åer.HBrix.GT.192. 2) (jf. -sejle 2) iforb.
være under ell. (nu l.br.) i opsejling,
komme sejlende, nærme sig sejlende til et sted.

den pommerske Flaade var i Opseiling,
men skiultes af en stærk Taage. Molb.DH.
11.432. EHan7iover.E.215. Fartøiet . . var 60

under Opseiling. HCAnd.VIL124. MO.
II

billedl. : være nær ved at komme, indfinde
sig; om begivenhed: være nær forestå aende.
Indbydelsen (omtaltes) som værende under
Opse\\ing. TroelsL.X.61. I Foraaret 1912
fik jeg saa den Kaldelse til Universitetet

i Louvain, der længe havde været under
Opsejling.J^ør^.Lw.yJI.70. Politiet var un-
der Opsejling. PZemw.i2F.i56. -sejse, v.

[1.2] [-|Sai'sa] r6«.-(n)ing (se -sejsing^, ^for-
ene (to stykker tov) v. hj. af en opsejsning.

VSO. Fisker.SøO. -sejsing;, en. (ogs. -sejs-

ning^. [-|Sai's(n)eix] flt. -er. ^ vbs. til -sejse.

VSO.
II

især konkr.: bændsel, der benyttes

til forening af to langs hinanden liggende
stykker tov (paa hvilke der gaar kraft i

begge retninger); tusindben. Imidlertid tog
Touget Sorr igjennem Stopperne og Op-
seisningerne, og kunde umueligt bli-

ve stoppet. Agerbeck. Beskrivelse over Begi-
venheder. (1804). 36. Bardenfl. Søm.L 151.

O^^sejsing. Fi8ker.SøO. Opsejsingen maa
lægges fast pasi. KuskJens. Søm. 14. -sej-
sing^s-bændsel, et. ^ bændsel (kabel-

ell. skibmandsgarn), hvormed en opsejsing er

Za^L -sej snings-: VSO. Harboe.MarO.479.
Opseisingsbindsel. Funch.Mar 0. 1. 10.

-sele,v. [1.2, 11] [-ise'\Q]vbs.-\ng(LandmB.
LI.224. Landb0.nL748).(jf.-sad\e; især rid.

ell. landbr.) give (en hest) seletøj paa; sele op.

(navnlig i perf. part. i forb. som være godt
opseletj. (artilleriets) Heste (stod) i lange
Rækker opselede ved de mellem Kano-
nerne udspændte Staldliner. DRecke.Lnsur-
genternesAngreb. (1852).89. Er Hesten . .

fejlagtigt opselet, vil den modtage . . smer-
telige Fornemmelser ved at lægge sig i

^elen. LandmB.IL.224. et Par flotte vel-

passede Heste, korrekt opselet og korrekt
forspændt foran en til dem passende Vogn.
BornholmsLandbrug.l932.181.sp.l.-»en.de,
v. [-isæn'a] vbs. -else (VSO. D&H.) ell. -ing

(MO. D&H.). (ænyd. d. s.; jf. -skikke) 1)

[l.i] i al alm. Jeg opsendte min Karl paa
Loftet. 750. de Lynglimt (vulkanen) af

og til opsender. 50)^00^.55. || især (højtid.,

relig.) m. h. t. bøn, tak olgn., der rettes mod
himlen, forsynet. *Hør Bønnen, jeg opsen-
der 1 5a/mir/.466.i. tør jeg opsende Sukke
til en fortørnet G\id?False7i.SA.94. opsende
en Bøn om, at Gud vilde hiddVae. Schand.
TF.1.208.

II
(landbr. ell. dial.) forke op. naar

man faaer Hæsset saa høyt, at een ikke
kan naae længer at sende op, da holdes
lige op til Hæsset med et Læs, hvorpaa
opsendes, og derfra op paa Hæsset. JP
Frahl.AC.75. 2) [4.i] (nu sj.) sende til et

højere, nordligere sted. de Høvedsmænd,
som blev opsændt til Opsloe 1632. Holb.
Berg.145. en dimitteret Garder, der . . er
bleven opsendt til Norge . . nedreiser til

Kjøbenhavn iglen. MR.1787.130. VSO. -si,

V. [1.2, 3.2] (fagl. ell. dial.) hælde op (i et kar)
gennem en si. Moth.^073. (vintermælken)
blev behandlet med Omhu efter de Tiders
Skik (o: i 1860'erne), idet den blev opsiet
i en renvasket Træhøtte. AarbLollF.1934.
26. -sidde, v. [-isefl'ø] part. -siddet (dial
ogs. m. former som -sidt og -sat, se bet. 2;

jf. II. opsat;, vbs. -ning (se u. bet. i), (ænyd.
d. s. (præt. upsaad^, fsv. upsitia, mnt. up-
sitten; jf. -sidder) 1) [l.i] sætte sig op paa

64*
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(en vogn, en hest); sidde op (til vogns ell.

hest). Moth}073. vAph.(1764). opsidde til

Hest.VSO.
II
nu vist kun (især rid.) som vis.

Rekrutterne maae . . giøres opmærksomme

Eaa, hvorledes den ene Sidemand kan
ielpe den anden ved Opsidningen, naar

Hestene ere urolige. ExereArtil.(1804).202.

Rytteriets Opsidden. iliO. Under Opsid-
ningen lægges Enden af Linen ind i ven-
stre Haand, og naar Kusken er kommen
til Sæde, lægges Enden af Linen indvendig
fra ind under Kuskens venstre Laar.^orn-
holmsLandbrug.l932.180.sp.2. 2) [2] (dial.)

staa op (af sengen); næsten kun i perf. part.

O/.n. opsat (1.2)^,t /or&. være opsid(de)t,
være oppe. Jeg var nyelig opsidt. Jww^e.
402. MDL. OrdbS.(sjæll.). „(han kommer)
altid betids om Morgenen, længe før de
ere opsittede paa Gaarden," sagde Bon-
den. CBernh.NF.VI.233. Hånd er ikke op-
sadt endmi..Rostgaard.Lex.042b(„]jåsk**).\\
rejse sig fra sygeleje; komme sig. Moderen .

.

havde lagt af Influenza, men . . var op sidt
igen. MKorch.NielsDros.(1924). 196. -sid-
der, en. [-jse9'8r] fit. -e. {ænyd. d. s., no. op-
sitter, færøisk uppsitari; Jf.op 5.i slutn. samt
mnt., glholl. up-, opsitter, person, der sidder

paa noget (navnlig: paa en hest); nu kun for-
æld, ell. om forhold paa Færøerne ell. i Norge)
person, der bebor og driver en landejendom
uden at eje den. bønder og opsiddere paa
Universitetets gods. Holb.DNB. 167. Oec
Mag.L100. Klaus (kunde) vel næppe . . være
Gaardens Ejer, men blot Opsidder eller

Beboelses- og Brugsberettiget ved Hu-
struen i hendes Levetid. PNSkovgaard.BS.
91. Molb.BfS.142. de i Arveretten saa-
kaldte Opsiddere, der maatte vige Sædet,
naar Hustruen var død, og den rette Gaard-
arving myndig. BornholmsTidende.^Viil928.
3.sp.4. -side, en. [l.s] {no. d. s., eng. upside,

jf. glda. opsidhis, glno. uppsiQis, jævnsides;
sml. Ind-, Nederside; 1. br. i rigsspr.) den
side af noget, der vender opad; overside. Naar
Tørven bliver noget tørret paa Opsiden
vendes den om.PNSkovgaard.B.20. Bænke-
dynens Opside (kunde) være yderst pragt-
fuld. Gyldenstykke, vævet Silke. TroelsL.
11.150. Esp.249. -sidt, part. (adj.) se

-sidde, II. -sat.

opsige, V. ['(nb|Si-'(q)a] præt. opsagde;
part. opsagt, vbs. -else (s. d.). {æda. upsihia
i bet. 2 (DGL.I.196), jf. oldn. segja upp samt
mnt. upseggen, ty. aufsagen m. sa. bet-ud-
vikling)

O (jf- op 6.2, 10.2 samt opraabe 2) f
fremsige (udenad); deklamere; op-
regne; undertiden ogs. : sige paany; gen-
tage, opsige sin h^QtiQ. vAph.(17'59). det
er unyttigt at opsige her det som de mest
oplyste Philosopher, og de lærdeste Læger,
anbefale, sa.50.54. Han opsagde et skiønt
og passende Stykke i den Anledning. VSO.
Han kunde opsige hele Digtet udenad.
MO. en Skolemester, for hvem man op-
siger Lectier. Cit.1883. (SdjyAarb.1904.1 7).

2) (jf. op 7.1 samt opskrive 2) erklære
noget (et gensidigt forhold olgn.) for op-
hævet, afbrudt, ophørt, sat ud af kraft.
2.1) i al alm., m. h. t. en kontrakt, en af-
tale, et løfte olgn. (ofte m. hensobj.). Hr.
Jeronimus har i Dag opsagt ham sit

Løfte (o: hævet sin datters trolovelse med
ham), og udvalt min Herre til sin Sviger-
søn. H^oZ6.XS'fe.Zi..2. det bestæmte Kiøbstæd

10 Mode og Sammenkomst blef . . opsagt.
Slange.ChrIV.204. I August 1700 opsagde
Czar Peter Vaabenstilstanden og erklæ-
rede Carl den Tolvte Kiig.Hol8t.IV.164. op-
sige Kontraktsforholdet.FoHfi;/.7II5.i79.

||

m. h. t. venskabs-, troskabsforhold olgn. Anno
1635. da Portugisernis Tyranni hannem
foraarsagede dem sit Venskab at opsige.

Pflug.DP.751. Undersaatterne . . kunne
holde deres Regentere for Tyranner, eller

20 opsige dem Troskab o^ Lydighed. Holb.
NF.lI.60. (dronningen vilde) opsige Ulfeld
den Beskyttelse, hun havde givet ham.
Mall.SgE.490. opsige en huldskab (og
troskab), se Huldskab. 2.2) m.h.t. tjeneste-
forhold; dels m. obj., der betegner tjenesten:

Naar Tienistetyende . . lovlig deris Tieniste
eengang opsagt have. DL.3—19—10. Han
opsiger sine Embeder (som lærer og biblio-

tekar). Brandes.VI.592. Aakj.VF.45. (l.br.)

30 m. hensobj.: Pflug.DP.624. Brevet blev læst
af Principalen, der . . opsagde ham Tjene-
sten. ri7/iAwd.Xi/<.JJ.846.

II
m. obj., der be-

tegner den underordnede i tjenesteforholdet.

At opsige Tienestefolk. MO. Naar Birgitte
klagede over sine Lærerinder, blev de o^-
ssigte.Schand.BS.42. til sidst blev Sag-
søgeren sagt op og bortvist. Sagsøgeren,
der ifølge Kontrakten ikke kunde opsiges
de første 6 Aar, kræver nu 4000 Kr. i Er-

40 stsitning. BerlTid.yil934.M.16.sp.6. (jf.Op-
sigelsesbrev ; sj9ø^.j m.h.t. en forlovet: at gaa
som opsagt FoTlovetJacPaludan.TS.183.

\\

(sj.)m.obj., der betegner den overordnede i tjene-

steforholdet. Opsige .. sit Herskab.Levin, jf.:
*I mit eget bydende Selv har jeg fundet:

|

En Herre, som ei kan opsiges. PalM.VII.
175. 2.3) m.h.t. lejeforhold; navnlig m.h.t.

bolig
II
m. obj., der betegner boligen; dels (of-

test m. hensobj.) om værten: Han opsagde
50 mig Værelserne.F50. vore Værelser vare

os opsagte. Gylb.1.253. jf.: Lader os be-
tragte (legemet) som en Boelig, der hver
Dag kan opsiges os. Basth.Tale.(1795).30.
dels (nu især) om lejeren : (hun) fik i Sinde
at opsige sine Værelser i Frederiksberg-
gaden. CBernh.X.9. Han opsagde sin Lej-
lighed. Schand.SB.258. \\ m. obj., der betegner

lejeren. Jeg er bleven opsagt til Flyttedag.
MO. opsige en Leier. smst. e.alm.

\\
(nu

60 næppe br.) m. obj., der betegner ejeren. Ingen,
som har leiet Værelser og ei endnu deri
er indflyttet, maa enten opsige Eieren eller

af Eieren opsiges. P/.Viol 754.^4. 2.4) (jur.

ell. Yj m. h. t. laan ell. udlaante penge:
kræve tilbagebetalt (undertiden m. hensobj.).

en Capital af 300. Rdlr. blev min Herre op-
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sagt. Holh.LSk.II.2. En stor Deel publique
Penge opsiges for at gaae ind i Kongens
CRSssi.Luxd.DagbJ.79. fordre Obligationen
opsagt til Indfrielse. JurFormularbog.^140.
Hvis et Laan opsiges, er det Obligatio-

nernes Paalydende, der udbetales. JBe^wefe

Købm.II.9. 2.5) (nu næppe br.) m. h. t. en

rettighed, et ejendomsforhold olgn.: fra-

sige sig; give afkald paa. Hånd opsagde
Riiget for (o: til fordel for) sin Broder .

.

og udeluckte sin egen Søn. Holb.Intr.1.35.

jf. bet. 2.3: Hvilken Bonde . . som vil flytte

fra sin Gaard (maa) opsige den efter lov-

lig Kald og Varsel til Husbonden. Di.5—
13—7.
opstigelig:, adj. [(ob'si'qoli] som kan op-

siges (2); især (jur. ell. X) til opsige 2.4: hun
havde . . Pengene staaende i Haandværker-
banken, men de var ikke opsigelige før

hen i December. Dannebrog.^''l\xl907.2.sp.2.

et opsigeligt Laan.DÆjET. hertil: Opsige-
ligheden af de ovennævnte Obligationer
med Aars Varsel. Adr.^Vil849.1.sp.3. Op-
sig^else, en. flt. -r. {ænyd. d. s.) vbs. til op-
sige (ell. sige opj. \) f til opsige 1. vAph.
(1759). Lectionens Opsigelse gik rask fra

Haanden. 76^0. 2) til opsige 2. 2.1) til op-
sige 2.1. Opsigelsen af vor Forbindelse,
vort fordums Venskab. 7/SO. Kontrakten
kan afsluttes paa en bestemt Tid . . men
sædvanligere er det, at Kontrakten op-
rettes paa Opsigelse, i hvilket Tilfælde
den fortsættes, indtil den ene Part op-
siger den anden i Overensstemmelse med
Kontrakten. JurFormularbog.^318.

\\ (jf. bet.

2.2; foræld ) m.h.t. undersaatsforhold. Slange.

ChrIV.152. Fra de andre Herrer havde Kon-
gen modtaget Opsigelse allerede den 9 Au-
gust. ÆZen.1.50 7. 2.2) <tZ opsige 2.2. de unge
karle (maa ikke) gaae af deres tienester
førend fardag efter foregaaende lovlig o^^-

sigelse.Holb.DNB.545. Opsigelse sker ved
halvaarsvis Bortfæstning med 3 Maaneders
YaTsel.VortEj.III3.177. 2.3) til opsige 2.3.

Jeg har faaet Opsigelse af de Værelser
jeg hehoer. VSO. (min vært forlangte) at

jeg skulde blive med en Maaneds Op-
sigelse, for Folks Skyld. Goldschm.VL134.
Meget ofte ville Lejeforhold være ind-
gaaedepaa Opsigelse.Xassen./S'O.Jf^O. 2.4)

til opsige 2.4. Simple Obligationer kan sti-

les at skulde betales efter Opsigelse.
Nørreg.Privatr.IlI.128. 2.5) f til opsige 2.5.

Moth.^073. vAph.(1759). 3) brev, meddelelse,

hvorved nogen ell. noget siges op. Jeg har
modtaget og paategnet Deres Opsigelse.
VSO. Opsigelser af Pengelaan stemples
til 10 Øre for hver 500 Kr. af det opsagte
Laans Beløb. Hage.^765. Han sendte mig
en skriftlig Opsigelse af Kapitalen.
VSO. e.alm. Opsig^elses-, i ssgr. til Op-
sigelse 2; fx. Opsigelses -blanket, -dag,
-frist, -ret, -termin, -tid (Adr.^/il762.sp.6.

Hrz.III.4. D&H.). -brev, et. fj/. Opsigelse
8; 1. br.) brev, hvori man opsiger et forhold,

(kong Hans) modtog . . Opsigelsesbrev fra

Svante ^iVLTe.Allen.I.207. Han skulde . .

skrive et Opsigelsesbrev til (huslæreren).

Schand.UM.289. \\ spec.^j/.Opslaaelsesbrev;

nu 1. br.) om brev, hvori en forlovelse erklæres

for hævet. Hrz.KV111.342. Goldschm.VII.
197. han vilde hæve (forlovelsen) . . Dog
holdt han ikke af ligefrem at skrive Op-
sigelsesbrev. AndNx.M.143.
Opsigt, en ell. f et (LTid.1727.587.

\o vAph.(1764)). ['(nb|Segd] {ænyd. d. s. (bet.

2.2); fra mnt. upsicht, ty. aufsicht; egl. vbs.

til opse, jf. Op-seende, -syn)

1) (jf. Opsyn 1 samt Fremsigt, Indsigt 1,

Nedsi'gt, Udsigt; sj.) til o^se 1: lejlighed
til ell. mulighed for at se i vejret; det,

man ser, naar man kigger i vejret. En-
delig naaede vi Plateformen . . af Klokke-
taarnet . . Hvilken Opsigtl hvilken Udsigt I

hvilken Nedsigt heri Bagges.L.II.338.
20 2) (jf. opse 2 og op 12^ det at se paa no-

get. 2.1) f i al alm.; vist kun i forb. som
ved første opsigt, første gang man ser

(paa) noget; ved første øjekast. Hun (o: en

statue af Minerva) var saa lifvagtig og
Kunstig giort, at mand skulle tenckt ved
første opsigt, at hun var lefvende og vilde

til at gSLSie.Dumetius.III.46. 2.2) (især i

faste forb. og (mods. Opsyn^ ikke i konkr,

anv.) d.s.s. Opsyn 2.i; nu navnlig om for-

so ældres ell. værgers tilsyn med børns ell. van-
skelige personers opførsel. Moth.S189. en
værdig Herremand eller Selveier, som
boer paa sit Gods, som ved sin Opsigt
befordrer saadanne Arbeider, som berige
Staten. JSneed.II.191. Hvad det fine Tøis
Stivning . . angaaer, saa udfordres dertil

en egen og særdeles Omsigt. OeconH.(1784).
1.12. der (vil) behøves nølere Opsigt (o:

med de vestindiske rekrutter)^ end een Mand
40 kan overkomme, og hvis da flere maatte

ansættes til Opsyn . . er sligt . . en forøget
Udgivt. MR.1805.124. \\ især i forb. m. præp.
som med ell. over. Den saa meget be-
rømte (abbed) har virkelig paataget sig

Opsigten over dette Verk, og vil anvende
all Flid paa at see det vel udføråt LTid.
1738.213. Bedre kunde Veyene maaskee
med Tiden blive dersom Opsigten med
Veyvæsnet blev givet til Mænd, der vare

50 dueligere til at bestyre samme. PNSkov-
gaard.B.180. navnlig i /"orft. have opsigt
med ell. over: jeg har Opsigt med dem
(0: mine tjenestefolk), slutter dem inde, at de
skal icke forfalde til Liiderlighed. jffo/6.

KB.III.7. en Stewart . . har Opsigt over
Indkiøb og Husets specielle Oeconomie.
FrSneed.L501. i et lille, primitivt Hus bor
et Par Maaneder af Sommeren et Ægte-
par, som har Opsigt med Kreaturerne. AcA-

60 tonFriis.DØ.I.208.\\hsiYe, tage under ell

t i (MR.1739.719) (sin) opsigt eZ?. være,
komme osv. under (ens) omsigt olgn. de
Natur-Kyndige (kan ved eksperimenter) nø-

de Naturen, i deres Nærværelse og under
deres Opsigt, at frembringe sineVirkninger.

Eilsch.F.139. Directionen ..tager Capitalen
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linder sin Opsigt.Mi2.i780.76i. (han er) iUke
pensioneretendnu af Staten—men paaVart-
penge under sin blidere Halvdels ligesaa

stilfærdige som myndige Opsigt. i)rac/im.

F.11.21. (drengen) skulde under „alvorlig

O^sigt*^ . BHolk.L.37. smaabørn kan ikke
et øjeblik være uden opsigt

| || f i forb.

m. objektiv gen., der betegner det (den), hvor-

med man har opsyn. Da han kom tilbage

til Hoffet blev Skatkammerets Opsigt han- lo

nem anbetroet. CFRothe.MQ.II.35. 2.3) det,

at noget tildrager sig andres opmærk-
somhed, vækker deres nysgerrighed,
giver anledning til sammenstimlen,
til folkesnak, livlig diskussion osv.

(jeg) stødte min Kone udaf Huset; hvor-
paa der blev stor Opsigt udi Naboe-Lavet.
jB.olb.QW. 1. 1. (offentlig sagsanlæg) vilde
foraarsage megen OT^sigt. Stampe.YI.235.
det har jeg ikke noget imod, naar det blot 20

tilgaaer uden Omsigt. Blich.(1920).XXYII.

174. Mellem Skovfolket var Opsigten uhyre
da Fyr kom ned fra Bjerget med Ilden.

jyjens.TL.143. || især i faste forb. som f
give (Holb.Tyb.y.lO. EPont.Men.III.440),
gøre (Holb.DH.II.615. et Skrift, der har
gjort stor Opsigt.FMøll.IL201) ell.(nu især)

vække opsigt. Heib.Poet.VII.206. han
(gav) sig til at skrige op og danse rundt,
saa det vakte Opsigt og Folk standsede. 30

Pont.RK.113. Det har vækket enestaaende
Opsigt, at Indenrigsminister Rode . . er
bleven Forbudsmand. DagNyh. ^Vn 1 91 9. 5.

8p.2. tjeneren gav diskret gæsten en sed-
del, hvorpaa der stod: „De bedes forlade
Lokalet uden at vække Opsigt."

j

opsig:t-s:erende, part. adj. [2.3] (sj.)

opsigtsvækkende, (de unge piger kunde) vende
ham Ryggen paa en meget trodsig og op-
sigtgørende Maade, syntes han.SophCTauss. 40

UB.146. Opsigts-betjent, en. (til Op-
sigt 2.2; foræld.) spec. som betegnelse for be-

tjente under Kbh.'s politi, der skulde føre
tilsyn med gadernes renholdelse (jf. Gade-
foged 2), renovationsvæsenet olgn. (afskaffet
ved Begulativ^ytl863.§24). Anordn.'/sl???.
§32. jeg, der er en Iagttager og saaledes
poetice et eleganter en Opsigtsbetjent.
Kierk.YI.424. HistMKbh.2B.IY.246. || om
betjent ved et gældsfængsel. Bavids.KK.289. 50

t -mand, en. [2.2] d. s. s. Opsynsmand.
Prahl.ST.II.4. Penia.1821.163. opsij?t(s)-
Tækkende, part. adj. (jf. opsigtgørendej
^om vækker opsigt (2.3). opsigt-: SvGrundtv.
Till. CMøll.NE.426. Ingen vil da vente
nogen Slags opsigtvækkende Afsløringer
€ller Opdagelser i denne Bog.YilhAnd.AD.
16. opsigts-: Saaby.^(1904). Byens Hi-
storie frembyder ikke opsigtsvækkende
Enkeltheder. BQandrup.(l)anmHYC.524). 60

Op-sinn, et. se Opsyn, -skaar, subst.

se -skær. -skalk, en. (1. br. -skalker.
Lundb. D&H.). flt. -e (FagOSnedk.) ell. -er
(MøllH.IY.513). (tøm.) trekantet planke-
stykke , der anbringes paa foden af et tag-
spær (ell. planke, der lægges langs foden af

spærene) for at bære den over muren frem-
springende del aftaget; skalk. MO. Gnudizm.
Husb.156. jf: (taarnet) har et ganske lavt
Kegletag. Fra et mægtigt Tagudhæng
fører en svagt buet Opskalk jævnt over
i Keglen. PVJensen Klint. Bygmesterskolen

.

(1911).49. -skalke, v. [-isgal^a] vbs. -ning
(8.d.).(tøm.) befæste den nederste, fremsprin-
gende del af et tag ved opskalke. Taget er
opskalket.Zand60.7i7.748. -skalker, en.

se -skalk, -skalk-knægt, en. (tøm.)
knægt, der bærer en opskalk. renæssance-
gårde . . af bindingsværk . . kronede af

imponerende røde saddeltage og med små
opskalkknægte som eneste pryd. HVClaus.

H.99. -skalkning, en. [-isgargnen] flt.

edk. \\

konkr.: d.s.s. -skalk. ForklTømrere.33. CollO.

er. (tøm.) vbs. til -skalke. FagOSnec

II
om hele rækken af opskalke. MO. -skalk-

nings-knægt, en. (tøm.) d.s.s. -skalk-
knægt, de karakteristiske Opskalknings-
knægte, der tidligere havde prydet alle

Taarnets Sider. BornholmsTidende.^^/iol920.
2.sp.4. t -skibe, v. (ænyd. d. s. i bet. 1,

mnt. upschepen) 1) [3.2] losse. Moth.^073.
YSO. 2) [4.1] (jf. oppramme; føre hen (op)
til et sted paa et skib. Kornet opskibes
hertil paa Strømmen. FSO. -skikke, v.

[1.1, 4.1] (ænyd. d. s.; nu næppe br.) d. s. s.

-sende, han (blev) af Kong Christian III.op-
skikked til Trundhiem. Holb.Berg.145. (den
norske lovbog) blef opskikket til Norge.S/aw-
ge.ChrIY.205. Opskikke et Bud tilKomman-
danten paa Fæstningen. F/SO. -skinne, v.

[6.1] [-[Sgen'a] (jf. -skøre^ ^ om træværk:
aabne sig i furer og sprækker p. gr. af stærk
(8ol)varme ; skinne op. (oftest iperf. part. i forb.
som blive, være opskinnetj. Harboe.
MarO.479. (bambusrørene) vare hentør-
rede og tildeels opskinnede som Følge af
den brændende Sols Indvirkning. vaw7)o-
ckum.Gl.Minder.(1888).82. Den Del af Kut-
teren, som var over Vandet, var noget op-
skinnet af den stærke Sol, hvorfor den
lækkede.HNAndersen. Udvikling. (1929).23.
-skive« V. [-|Sgi-'va] 1) [8.2] (til Skive i

bet: bord; sj.) sætte paa bordet; anrette; ser-

vere. *Hvem vil om Thursernes Arne vel
kives,

I

Naar der for Aser et Maaltid op-
skives! Grundtv.Snorre.I.137. 2) [6.1] (kog.)

skære (noget spiseligt) i skiver (og anrette

det). Naar Isen er stiv, opskives den i en
Glasskaal. Dannebrog.^^kl909.4.sp.2. -sko-
ve, V. [7.2] [-isgoDu'a] vbs. -mg (LandmB.
111.234) ell. (alm.) -ning (Forordn.^^U1781.
§22. HowardGrøn.SF.76). (forst.) fælde, op-
hugge træer og opstille brændet i stabler. Vind-
fælder foranstaltes . . opskovede til Bræn-
deved eller Hømmev. Forordn.^^U1781. §9.

Ethvert Hold Skovere tilstaaes Gratifica-

tion for hver Favn Brænde de opskove.
MB. 1809. 3. opskovet tørt Bøgebrænde.
Statstidende.^^/nl829.4.sp.l. ForstO. || hertil

ssgr. som Opskovnings-penge (MinSkr.^^/e

1865), -redskab (SaUXYIlI.547). -skov-
le, V. [3.1] [-jSgcDu'la] (jf. -spade; l.br.) øse
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(jord olgn.) op med en skovl. 8&B. -skraa-
ning:, en. [6.1] vhs. til skraa op : flæk-
ning af rødglødende smedeligt jærn v.hj. af en
skraamejsel. Hannover.Tekn.151. CP -iskra-
be, V. [1.2, 3.1] [-|Sgra-'b8] vhs.-ning (VSO.).
skrabe op ell. til side; skrabe, saaledes at no-
get kommer frem, viser sig. vAph.(1759).
Sandet, Sneen maa først nøie opskrabes.
YSO. Harerne havde deels afædt, deels
opskrabet (marehalmen) inden Foraaret.
Andres.Klitf.310. de Huller i Sneen, Ræ-
ven opskrabede efter hemmmgQY.Natu-
rensV.1913.228.

\\
[l.i] (1. br.) m.h.t. haar:

rede (glat, stramt) opad, tilbage. Jette
var en ret smuk, vever lille Pige, klædt
efter nyeste Mode, med store Polkaær-
mer off opskrabet Hasir. [PC]Zahle.Etats-
raadindeBruun.(18o3).80. -stkride, v. [l.i,

4-1] [-isgri'Qa] (ænyd. glda. d. s.; poet., nu
sj.) skride, bevæge sig langsomt opad ell.

fremad. *med Skygge-Hjelm opskreed
|

Natten oveTSkoYe.Grundtv.Bjow.160. VSO.
MO.

II
om vej olgn.: føre opad. vi saae en

lang . . brat opskridende Gang for os. Bag-
ges. L.I.313.

Opskrift, en ell. f et (LTid.1743.165).

flt. -er ell. f d. s. (smst.1739.219). {ænyd. d.s.;

vbs. til opskrive ; i bet. 2 vist efter ty. auf-
schrift)

O (jf Nedskrift^ som vbs. til opskrive 1;
næsten kun konkr.: hvad der er opskrevet
(for at man kan huske det; som meddelelse

ell. forskrift), l.i) skriftlig optegnelse, af-
fattelse af en sammenhængende tekst;
nu næsten kun (i litteraturhist. fagspr ) om
optegnelse af en (selvstændig) ver-
sion af en tekst (en folkevise, et eventyr
osv.), der har været overleveret mundt-
ligt, (beretningen om dronning Annas kro-
ning) er fundet udi de medskikkede Dan-
ske Gesandters Opskrift. Slange.ChrIV.36.
Naar en Folkevise i en af disse sine vex-
lende Skikkelser er bleven fæstet til Pa-
piret, da have vi en Opskrift. Mangen en
Vise er kun i een saadan Opskrift naaet
til os, andre i flere. SvGrundtv.(DgF.I.r).
Disse Træk i Æventyret genfindes i en
Mangfoldighed af Opskrifter. AOlr.(Natu-
ren og Mennesket.XIlL(1895). 196). vi har
at gøre med Opskrifter af den samme
sjællandske Ret, men stammende fra for-
skellige Forfattere. PJJør^.E.^?. 1.2) (nu
l.br. og ofte m. overgang til bet.l.s) skre-
ven fortegnelse over indholdet af noget,
over, hvad man skal huske osv. Vil Barn
sig det (o: et forskud paa arv) ej lade af-

korte, da indføre i Boen, hvis (0: hvad)
det efter Faderens Opskrift bekommet ha-
ver. DL.5—2— 61. Jeg vil give hende Op-
skrift paa de slags Drik og Spiser, hun
skal holde sig fra. Holb.Bars.lIi.6. en kort
Optegnelse eller Opskrift over Apostlerne
og deres Successorer for de første 300
A'dr. LTid.l?22.Nr.l3.3. Nu ligger der . .

en Opskrift paa de Obligationer, han eier.

Iirz.lV.lé6.
II

spec. (nu næppe br.) om op-

tegnelse af indtægter, udgifter ell. tilgode-
havender: regnskab; ogs.: regning. *Een
Opskrift Ole Smid bær frem,

| Een anden
Søfren Skræder

|
Vil have klar. Cit.ca.1710.

(NkS4:'>820.25). Opskrift paa Kaldets Ind-
komster. VSO. (værten) holdt Huen under
Armen . . medens han udstrakte en lang
Opskrift paa sønderslagne Glas og Møb-
ler, som han ventede at faae betalt. Etlar.

10 SB.285. Nogle ældgamle Opskrifter var
det . . For Pleje paa Sygehuset— 10 Rigs-
bankdaler Til Barnetøj — 8 Rigsbankdaler
24 y3. Schand.BS.187. 1.3) (jf. Forskrift 2)
hvad der er optegnet som vejledning ell.

rettesnor, hans Opskrift, hvorledes (medi-
kamenterne) skal bruges, samt hans øfrige
Consilia, finder Deres Excellence paa ind-
lagte Papir. Gram.Breve.282. Søren Jør'en
skal bare følge mine (o: en prokurators)

20 Opskrifter, hvor den hele Jura er kjørt
op med de enkelte latinske Ord, som skal
til. Schand.F.261.

\\ især om skriftlig anvis-
ning paa tillavning af noget (navnlig mad),
udførelse af haandarbejder olgn. Han har
givet mig en Opskrift paa en ganske ny
Blanksværte.7/S0. L. opfordrede . . sin
Kone til . . at faa Opskriften paa (kagerne).
CMøll.PF.4. Til Fremstilling af hver af
de mange Farver, der nu forlanges, haves

30 en utalng Mængde Opskrifter paa Farve-
badets Sammensætning. FareL.*^i5. Op-
skrifter paa moderne Netstrikning. Ejerte-
garn-Stnkkeanvisninger.[1933].95. i videre
(spøg.) anv., især i forb. efter en vis op-
skrift, efter en vis recept, (det er) altfor me-
get efter den romantiske Opskrift (Bran-
aes.DD.216: altfor romantisk doctrinærtj,
at de Fristelser, der omringer den forsæt-
lig Stumme . . er saa upersonlige. 5rati-

40 des.II.45. En lille hyggelig Bog af let

Art . . efter den gamle Opskrift for Al-
manakhistorier. BogensVerden.1923.24. jf.:
„Men naar nu Løjtnanten inte vil til det?"— „Saa klemmer De ham." — „Det gjør
vi uden Opskrift.** Hostr.G.156.

2) (jf op 5.1 slutn.; nu næppe br.) paa-
skrift. 2.1) om paategning olgn. paa
dokumenter. For Opskrifter paa Kald-
sædeler, i Stædet for Opsettelser, til

50 Birke- og Herrets -Ting givis sex Skil-

ling.DJC.i—^5—5. 2.2) udskrift, adresse
paa et brev. Paa opskriften af dette brev
hafde Jeg givet bemelte Schaphirow titel

af 'Excellence. JJuel.152. jeg skulde skri-

ve et Brev til Hans Jacobsen Tobaks-
Handler i Flensborg, og vilde gierne have
Opskriften paa Fransk. Holb. Bars. II. 10.

Skuesp.V.91.
II

overskrift, datum olgn. paa
et brev. Du hår seet af opskrifften paa

60 dette brev, at Raahbye, hvorfra ieg skri-

ver dig dette, er eet giestgiver-hofi, eller

Kroe.JacBircherod.R.37. 2.3) overskrift
paa en afhandling olgn., over en annonce
olgn.; spec: bo g titel. Det fierde (værk)
har den Opskrift: Recueil Imperial. LTid.
1731.190. Under en anden Opskrift, for
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Exempel Lys i Mørket, kunde vel Bladets

Øiemerke have været tilkiendegivet med
lige Bestemthed. Balle.Bib.I.iv. (forfatte-

ren) slutter Rækken af sine høist inter-

essante Meddelelser (o: Gengangerbrevene)

med et Riimbrev . . under Opskrivt: hvad
Ende tog det med . . Baggesen? M^/ns^.

(MdsskrLittV.219). || motto. Pernilles Ord,

som jeg har valgt til Opskrift paa dette

Nummer (af Rigsdaler-Sedlens Hændelser).

PAHeib.US.86. 2.4) paaskrift paa en
tavle, indskrift, inskription paa min-
detavler, mønter osv. Kingo.l73(se Indskrift

sp.446^^). et Skildt med Opskrift, at der
var at faae tilkiøbs Spege-Sild, Ifilandsk

Lamme -Kiød (osv.). Kom Grønneg. III. 96.

hin Runiske Opskrift (fra Tryggevælde)

bør holdes for een af de allerældste her-

til Lsinås.EPont. Atlas. III. 130. Opskrivt
?aa en elsket Vens Liigkiste. Blicli.(1920).

11.2. En latinsk Opskrift af Tycho Brahe
findes paa en af Slottets (o: Kronborgs)
Gavle. HBruun.Gl. da. Minder.I.(1869).180.

Op-skrig, et. (sj.) vbs. til -skrige 1 (og

skrige opj; billedl.: et moderne Badesteds
Grundlæggelse og de systematisk iværk-
satte Opskrig for ået Brandes. VII. 196.
-skrig:e, v.[-|Sgri-'(q)8] vbs.jf.-skng. (jf.

opraabe (1); sj.) 1) [6.2] intr.: opløfte (høje)

skrig; skrige op. Amberg. 2) [5.2] (jf. op-
raabe 1.2^ trans.: raabe til en, saa at han
kan opfatte det; raabe (en tunghør) op.

Han er saa tunghør, at man næsten ikke
kan opskrige hsLm.VSO.
op-skriTe, v. [-|sgri'va] part. -skrevet,

ogs. (især som fk.) -skreven (nu sj. efter

være ell. blive m. subj. i intk., se u. bet. 1).

vbs. -ning (vAph.(1759). Grundtv.BrS.26.
LovNr.l2S^^U1930.§42) ell.(sj.)'e\se (YSO.),

jf. Opskrift, {ænyd. d. s.) 1) [l.s] (især {D)

skrive op; bringe paa papiret i skriftlig form;
optegne; nu især om mindre notitser olgn., som
man gør for at huske noget ; tidligere ogs. m. h. t.

sammenhængende fremstilling : nedskrive, der-
udj (o : i rejsejournalen) blev tegnet, hvad i

Rysland var at tegne, mens endog derfor-
uden opskreven, hvad dagligen sig har
tildraget.JJweU. Det Berg Hekla i Island,
er . . opskrefven, at hafve brendt i dette
Aa.r.Slange.ChrIV.860. Mig, som Selskabets
Skriver blev det paalagt, at opskrive Al-
ting . . efter (fortællerens) Muna.Ew.(1914).
111.267. Jeg opskrev deres Navne i en
dertil indrettet Bog. 750. det er ikke her
Stedet til at opskrive alle de mærkelig
levende . . Traek af Løvernes Liv, som
findes hos Homer. JLange.II.184.

\\ opføre
paa en liste, i en regnskabsbog olgn. Tvende
gange om Aaret . . bliver alt ungt Mand-
skab . . opskrevne og enrouUerede. Thu-
rah.B.124. Alle Bøgerne ere opskrevne
for at sælges paa Auction. MO. billedl.:

de Førstefødtes Forsamling og Menighed,
som ere opskrevne (1907: indskrevnej i

Himlene. Hebr.12.23. *Hvor gaaer det til,

at du da staaer opskrevet
| Som den, der

havde alle Synder drevet. Brors.32. 2) [7.i]

{fra Twn/. upschriven; arkais., sj.) f opsige

(2) skriftlig. Kirkens Penge (bør) indkræ-
vis, og i Tide opskrivis, hvor Uvederhæf-
tighed ventis.Di^.^—^^—78. Gram.(KSelsk
Skr. V.31). det Stetinske Fordrag . . hvil-

ket ikke var til denne Dag opskrevet. 5Zan-
ge.ChrIV.163. Woipskrive (en) huldskab
og troskab olgn. (de misfornøjede) op-

10 skreve . . hannem (0: kongen) offentligen
all Huldskab og Lydighed. Holb.DH.1.401.
CPalM.0.455. 3) [7.3] (sj.) opbruge (papir)
til skriftlige arbejder. Alt Papiret er op-
skrevet. Lemw. 4) [9.2] {endnu ikke i S&É.;
jf. afskrive 2, nedskrive 2) Y opføre (et ak-
tiv) til en højere værdi; forhøje værdien af.
Tusind Papirmark regnes lig 125 Guld-
mark, og private Laanekrav opskrives med
15-25 liCt BerlTid.'^y 7 1925. Aft.l.sp.5. Loir

20 Nr.l23^^U1930.§42. 5) (til bet. 1; nu næppe
br.)^ part. opskreven som adj., i forb. være
højt, velosy. opskreven hos en fi ens^

gunst osv.), være højt anskreven, have en høj

stjerne hos en. de vrange . . Mundheld .

som høyt opskrevne i eenfoldiges Tanker,^
støde Guds Ord til Side. EPont 00.A3^
%Sonstengaaer jeg op til Greven.."

|
„Him-

mel I er han saa omskreven?'* Dyssel.II.17.

fje^jkunde ikke tvivle om, at jeg jo var langt
30 bedre opskreven hos hende, end nogen

af mine MedheileTe.Prahl.AH.IIL35. *selv

han stod hos Fyrsten høist opskreven. iV^orti

Brun.Jon.149. VSO. -skriTning^s-bog,^
en. (dagl.) bog, hvori man gør optegnelser ; no-
ticebog. NatTid.^'^UWll.Till.l.sp.l. -sikrne,
v. [-|Sgru-'8] ft -skruve. Sort.Poet.21. jf.vAph.
(1759)). vbs. -ning (LTid.1762.150. VSO,
D&H.) ell. (sjældnere) -else (GSchUtte.FL.
110). {ænyd. opskru(v)e) 1) i egl. bet. l.l>

40 [l.i] (1. br.) hæve, løfte v. hj. af en skrue,

VSO. m.h.t. lampe(væge): (han) læste ved
den opskruede Kontorlampe. Mors gamle
Minder.(1906).13. 1.2) [6.3] (nu sj.) skrue
løs; skrue tilbage. vAph.(1764). VSO. 2) [9.2]

overf. anv. af bet. l.i. 2.1) (jf. -spænde 3.i}

m.h.t. fordringer (spec: priser) ell. forvent-

ninger: sætte højere end rimeligt; tvinge uri-

melig højt i vejret, (kongen) har holdet for,

at, som samme Haandfæstning var for høyt
50 opskruet, saa var han ikke forbunden til at

holde noget der af. Holb.DH.II.105. Lan-
dets Egne tør saa høyt opskrue det (d:

kornet), \ At Prisen ingen Tid for Fattige
er let. Prahl.ST. II. 91. min Forventning
havde været for opskruet, til at jeg kun-
de tilfredsstilles derved. Ew.(1914).III.246.
Verten kom med en urimelig opskruet
Regning. Gylb.lV.67. alle europæiske Mag-
ter . . have overbudt hinanden i at op-

60 skrue Fordringerne til den væbnede Magt.
Lehm.III.221. de opskruede Eksamens-
fordringer tvinge til et Eksamensherseri.
VortHj.l2.62. 2.2) fj/. forskrue 2, op-snurre
1, 1.-stemme2j m.h.t.udtryksmaade, følelser,

forestillinger: gøre (unaturlig) højstemt; „sætte

paa skruer"; overdrive. *jeg min Sang op-
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skrufved faar
| I denne Glædis Tone. Sort.

Poet.21. *De (o: digterne) deres Moders
Maal saaledes maa opskrue,

|
At de Ind-

fødde ey kand kiende det igien. LTid.1751.
282. „der er saamænd En, som anholder
om min Haand I" Det lidt opskruede Udtryk,
som hun . . betjente sig af, var ham ube-
hageligt. Ooldschm.IV.191. den opskruede
Studenterselvfølelse.5c;iancZ.0.J.i46. 3) [I.2]

om opstabling olgn. 3.1) (landhr. ell. dial.,

nu næppe hr.) sætte (tørv) op i skruer, (der

kræves) ^U Dags Arbejde lor at opskrue
eller sætte (tørvene) i Ringninger.P%sjBi6Z.
XV1.313. 3.2) (især i perf. part. ell. som vbs.)

presse, stable (is) op ved isskruning. den op-
skruede Is. Pol.^/6l934.14.sp.5. -skrydet,
part. adj. [9.2] [-|Sgry'98^] (.//". no.opskrytt; sj.)

som der gøres (urimeligt) stort væsen af. (det,

som Goethe) i tysk Literatur ansaa for op-
skrydet, skadeligt, skinhelligt, flovt og
dumt. Brandes. Goe.1.75. -skrække, v.

[2.1] (nu næppe br.) d. s. s. -skræmme, det
store Folkesamfund (begyndte) at opskræk-
kes af sin dybe Roe. Engelst.Forsv.201. en
opskrækket Fugl, der forvirret flagrer om.
Kierk.P.11.134. *Saa synker Folket atter

i sin Søvn.
| Og hvem skal da opskrække

det af Dvalen? Holst. YI.61. -iskræiiiine,
V. [2.1] [-[SgrBm'a] vbs.-mng (Saaby.''), (især
CP og oftesti perf. part.; jf. -kyse, -skrække^
skræmme en, saa han farer op; forskrække;
gøre ængstelig ell. urolig, opskræmme en
Hare.FiSO. det var ikke Mordere, der op-
skræmmede ham af hans natlige Leie.^a^-
ger.0B.69. det fjærne Skrig af opskræm-
mede Maager. JPJac.II.341. Moderen saae
opskræmt paa hende. Pont.SM.21. -sknd,
et. {ænyd. d. s. i ss^. muldwerpe opskud samt
i bet. „opsættelse", „sammenskudsgilde", oldn.

uppskot, opsættelse) vbs. til opskyde (ell.

skyde opj; især: det at skyde sig op ell.

frem, ell. hvad der skyder op, frem; navnlig
i flg. anv. (jf. ogs. MÉL. Feilb.): 1) (jf. op-
skyde 1(3); gart., nu l.br.) det at vokse op,

gro frem; opvækst, (jorden) holdes ved slig

Pløyning . . fri for Opskud af Græs og
Ukrud. OecMag.I.153. billedl. ell. i sammen-
ligninger: Modet var i Opskud hos J., han
vilde muligvis have sagt et afgjørende Ord.
Schand.SB.171. TroelsL.XIV.184. \\ især (jf.
-løb 2.1, -spring S) konkr.: opskydende spire(r)

ell. plante(r). hvor Skoven er tynd . . eller

hvor ungt Opskud behøver at faae Luft.
Forordn.^Vd781.§12.4. „Ringene" (til mærk-
ning af storke) bliver anbragt paa en Pind
(mulig af Hyld, der egner sig fortræffelig
til dette Brug, fordi den giver lange, lige,

lette og dog faste Opskud). OrnitholFT.
1920.100. 2) (jf. op4.i; ^, sj.) det, at et fartøj
skyder op, avancerer mod vind ell. strøm. Ved
Krydsning i stiv Kuling, naar kun Under-
seilene benyttes, og Maskinen arbeider,
vender Skibet paa 8 Streger, som med
det betydelige Opskud i Vendingen, hvil-
ket Maskinen fremvirker, giver „Fox" en
Fordeel over næsten alle Seilere, med

hvilke den har været i Flaade. Zeilau.Fox-
Expeditionen. (1861). 31. -sknmme , v.

[-isgom'a] vbs.-nlng (VSO.). 1) [l.i] (nu sj.)

bruse skummende op; hæve sig skummende.
Spidsglasblandet Sølvmalm . . opskummer
i Ilden og smelter til en sprød Masse.
Brunnich.M.200. *Bølgen, høi og hvid,

|

0^s\i\immQY.0ehl.Helge.(1814).44. den Fug-
tighed og Luft, som er i Brødet, foraar-

10 sager en heftig Opskumning. Green.tfR.
267. 2) [11] (fagl.; nu næppe br.) rense
ved skumning. Farven maa under Kognin-
gen idelig opskummes. 750. -sknre, v.

Pisgu-'ra] vbs.-ing (vAph.(1772).III). {ænyd.
d.s.; nu 1. br.) I) [3.i, 7.3] beskadige, ødelægge,
slide op ved at skure. Kasserollens Fortin-
ning er ganske opskuret. F50. den ru og
riflede , stærkt opskurede Flade (o : af et

køkkenbord). IngebMøll.KH.56. 2) [11.1] rense
20 ved at skure, opskure Kiøkkentøyet. vAph.

(1759). VSO.
II

talem. f Han har opskuret
sin Tinkande i Dag (0: er usædvanlig vel-

klædt, pyntetJ.VSO.
opskyde, v. ['(ob|Sgy'9a] præt. -skød;

part. -skudt ell. (nu ikke i rigsspr.) -skødt
(LTid.1727.282). vbs. -ning (OecMag.VII.
284. Da.Fiskeritid.^''kl925.omslag.2), jf.Oi^
skud. {glda. upskiude i bet. 4)

O df' op Ij 3 og 9.(1); især O og navnlig i

Zp perf. part.) skyde i vejret; skyde op. t.l)

trans.: faa (noget) til at løfte sig ell. stige
ved at skyde, skubbe til det osv. Opskyde
Jorden, som MuldysLT^eT. vAph.(1759). Det
store Faldgitter af Jern mellem Porten og
Formuren var opskudt med stærke Jern-
Tinse.Ing.KE.I.203. De drøvtyggende Dyr
opskyde Foderet og tygge det paa ny.
VSO. smeltede opskudte Masser. GForchh.
DG.13. 'paa Panden har han opskudt sine

40 Briller. Schand.SD.6. Pont.D.134. \\ m. h. t.

legemsdel. Denne Fugl, sagde nogle, er
meer end en Nattergal . . Ved disse Ord
opskød det lille Dyr sin Kroe. JSneed.II.
170. rynkede Næser, forlængede Hager,
plirende Øine og opskudte Skuldre. jBa^-

ges.L.l.i. Charlotte (sad) med Hænderne
foldede over de højt opskudte Knd&.Schand.
SB.208.

II (jf. bet. 1.3^ m.h.t. en plantes skud.

Stænglerne, som (planterne) oi^skyde.Schyt-
50 te.IB.II.103. *længe voxer Træet op, |

Før
det opskyder høye Grene. PHFrim.(Poet
Saml.1.63). 1.2) (nu l.br.) refl.: hæve sig;
rejse sig; stige op; dukke op (af noget).

*i laagløse hellige Kande . . den skum-
mende Nektar sig opskiød. Storm.Br.8. *ki
Havet sig opskyder . .

|
En ny og deilig

Jord.Ing.DD.'^V.(1843).97. En Havfrue op-
skød sig af Dybet. FiSO. H jf. bet.U: *Du
skjønne Lund . . hvor i Floras Fjed

|
Sig

60 Blomsteret med Vellugt fyldt opskyder.
Lund.ED.188. 1 .3) intr.

\\ (jf. opspire^ om
planter olgn.: spire; gro i vejret. *Da lod
Gud en Rose o^pskyde. Brors.ll. du har-

mes over en Plantes Død, der . . paa een
Dag opskjød, paa en Dag visnede hen?
SBHer8l.L.153. 'tæt opskudte Buske. Pal

XV. Rentrykt "/g 1934 65
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M.VI.216. billedl: jeg har bidraget mit til,

at de Danske i dette Øjeblik har en op-

skydende poetisk Literatur. Brandes.XIII.

445. det er kun en ringe procent af de
stadig opskydende bøger, der bringer no-

gen oplevelse. EdvLehm.BY.114. || oyn hæ-

velser i terrænet; især i præs. part.: paa
den eene Side af Veien har man opsky-
dende bebuskede Høie. Bagges.L.1.56. lan-

ge, smalle, over Havspeilet opskydende
Revler. Both.D.1.295. ||

{ty. aufgeschossen;
.y/". jordopskudt; nu 1. br.) part. opskudt
brugt som adj., spec. om jy^i^^on: opløben.

En Bengel kaldes et opskudt ungt Men-
neske af umaneerlige Lader.FSO. *Som
opskudt Pog . .

I

Jeg glemte Skolen . .
|

Blot for at skrive af Elises Noder. Hr^;.

KV.27. jf.: *Tre Alen, tre Qvarteer var
den opskudte Længde (o: en kæmpes).Prahl.

ST.I1.180.

2) (jf. op 1.2 samt nedskyde sp. 1119^) ^
m. h. t. tovværk: lægge i klare, runde
bugter, saa det let kan løbe ud. er det (o:

ved kanon-eksercits) til Louvart, opskydes
Tallierne agter for Canonen i store Bug-
ter. Cit.l771.(SøkrigsA.^0oo2v). Harboe.Mar
0.21. Stag, Vant og Bardoner . . vare ha-
lede saa tot og alle Ender opskudte saa
knap som jnuWgf:,. Drachm.Py.43.

3) (jf. op 7.3; især ^) opbruge (sin am-
munition) ved skydning. Saasnart deres
Pile vare opskudte, grebe de Sablerne.
VSO. Divisionen (ankom) med opplantede
Bajonetter, fordi den havde opskudt sine

Patroner. Holst. Napol. 89. Scheller.MarO.
(1. br.) uden obj.: Bataillonen . . havde op-
skudt. ( WLVaupell].Soldaterliv.(1851).60.

4) (jf op 7.1; nu næppe br.) opsætte;
tidsky de (til et senere tidspunkt). JBaden.
DaL. VSO. („Lidet brugel.«).

Op-skyl, et. (jf -skylling; fagl.) hvad
der er opskyllet. Rovinsekter, der snart
træffes paa Strandbredden, snart i Op-
skyllet langs Søens Bredder, i^rem. 7)^.
685. -skylle, v. [-(Sgøl'a] vbs.'ning(Saaby.''

jf. bet. 2 slutn.) ell -ing (s. d.), jf -skyl. 1) [4.i]

om bølger olgn.: kaste, føre ell. (intr.) føres

op (paa bredden). \.\)(jf. -svømme 2; især (D j
trans. *Af Bunden blev opskylt det heede
Sand og Tang. Falst.0vid.14. (de) benytte
sig af den megen opskylte Tang . . til

deres Agers G]ødmng. EPont.Atlas.IL405.
*Bølgen den sorte

|
Taarner sig højt og

Masser af Tang opskyller paa Stranden.
Gertz.(WilstJl.(1909).lX.v.9). i et af sine
Malerier har han faaet anbragt en ung
Dejligheds nøgne Lig som opskyllet efter
en Stormnat paa Skagens StTanå. KMads.
(Tilsk.1934.L274). jf : Kogningen ved Miø-
den (har den hensigt) at faae Honningen
. . til at opskylde sin Ureenlighed. Flei-
scher.B.626. \\ opskyllet land, (geoi)
alluvialdannelse. Hvad er ikke opsvømmet
Land for enEfterabning af aufgeschwemm-
tes Land? Hvor liden Eftertanke hørte
der ikke til for at faae fat paa det rig-

tige Ord: opskyllet Lsinå? PEMull.(DLit
Ttd.1812.717). SaUI.547. 1.2) (poet, sj.)

intr. *Ved Strandens Blomsterbred Pigen
staaer. |

Høit opskyller Bølgen saa brat,

saa brat. Oehl.SH.9. Kong Knud lod sin

Throne stille paa Strandbredden, hvor Ha-
vet opskylle de. TiSO. 2) [7.2, ll.i] (nu 1. br.)

skylle (tøj) op, for at udvaske lud, sæbe osv.

JBaden.DaL. VSO. At opskylle Klæder,
10 Linned. MO. jf.: Opskylningsfarver,
med hvilke De selv kan farve Deres Gar-
derobe. KvBlPlzl913.3.sp.4. -skylling^,
en. [-isgørei],] flt. -er. vbs. til -skylle (1) og
skylle op ; især (geol.) m. konkr. bet., om op-

skyllet land (alluvium).VSO. (bankerne) for-

høiedes ved Havets Opskyllinger. jEs^rM^).

HistBl.lS. Riva, engang hørende til Como-
Søen, men nu skilt fra den ved Adda-
flodens Opskyllinger af Land. Bille.Italien.

20 1.43. -skær ell. -skar, subst. (ogs. -skaar.

Feilb.II.753. jf. Opskærsgrød^. {ænyd. op-
skør, jf. ældre sv. uppskord, høst, samt glda.

skyrth, høst; til opskære 2.4 (ell. skære opj;

jy.) høstgilde. Efter Høsten giver Land-
manden (i Thy) sine Medarbeidere i Hø-
sten et lidet Giæstebud, kaldet Op sk i ær.
Wilse.R.V.213. VSO. Feilb. -skør: Moth.
S430. EPont.Atlas.V.519. VSO.IL614(u.
Høstgilde;. MDL. Feilb.II.753. //".Opsky-

30 Yer.Schade.Mors.(1811).340. Jy'Saml.V.112.
Staun.UD.83. Op skiver. JakKnu.S.39.

\\

hertil ssgr. som Opskærs-gilde (VSO. billedl:

*Sikkert faa Kæmper en Valhals-Fest,
I

Opskærs- Gilde i Ægers Sal,
|
Naar der

indhøstet er paa Val. Grundtv.PS.V.516),
-grød ('*ligesom man vilde

j . . anrette
Opskaars-Grød,

|
Førend Kornet var

indhøstet. Wadsk. Brudevers tilL deHemmer.
(1742).2.sp.2. Opskiørsgrød. MDL.) ofl.

40 (se Feilb.).

opskære, v. ['(obisgæ'ra] præt. opskar;
part. opskaaret ell. (især som (adj. i) fk.)
opskaaren (ogs. (især jy.) efter have: Pflug.
DP.399. Feilb. OrdbS.(sjæll.)). vbs. -else

(Moth.S428. LTid.1745.456. VSO.) ell. (nu
især) -ing (OecMag.IL327. MO. OpfB.^IIL
243), jf. Op-skær, -skør. (glda.u-pskære;jf.
op-snide, -snitte)

1) (jf. op 6.1) skære i noget, saa at der
50 fremkommer en aabning, et hul, et

skaar osv. l.l) m. h. t. menneskers ell. dyrs
legemer; spec. (foræld.): operere; dissekere.

opskær fisken (1871: skær Fisken opj.

Tob.6.6(Chr.VI). „Hvad vil det sige: Ana-
tomere?" — „Det vil sige, Sganarel: At
lade din Mave opskiære.'' Holb.Sgan.12sc.
det (o: vaccination) er en Opskiærelse,
som neppe gaaer igiennem Huden. LTid.
1754.308. (naturforskeren) opskiærer Dy-

60 renes Legemer og betragter Delenes For-
hold. JSneed.V. 495. andre . . have kun
bivaanet nogle faa Liigs Opskiærelse.
LTid. 1761.44. Bylden blev opskaaren.
VSO. hertil f Opskærelse- (LTid.1740.825)
ell. Opskærekunst (Moth.S428), anatomi.

\\

især (kog.) m. h. t. slagtet dyr: aabne for
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at fjerne indvoldene, i lange Rækker den
ene over den anden, hang opskaarne
Fisk for at tørres i Yinåen. HCAnd.VII.
119. Efter at Kalkunen er opskaaren, vad-
skes den godt FrkJ.Kogeb.230. jf.: Den
billigste Gaasesteg faas ved at købe en
uopskaaren Gsi2iS.8mst.2S8. \\ om skarpe
ting: frembringe saar i; saare. (man smører
hundenes) Fodsaaler ind med Spæk og
Tran for at skærme dem mod at blive

opskaarne af Foraarsisens skarpe Isnaale.

KnudBasm.GS.II.142. 1.2) m. h. t. ting
\\

(jf. op-slidse, -splidse, -splitte; især skræd.)

m. h. t. tøj, klæder; dels: udskære; forsyne
med udskæring(er). Klæder, som paa de
opskaarne Sider med Sløffer og Qvaster
ere ziirede.Pflug.DP.378. Geistligheden
befales ikke at bære . . Klæder, som ere
opskaarne bag eller i Siderne. Holb.DH.1.
556. Uldtrøje, islandsk . . opskaaret i Bry-
stet. PolitiE.KosterbU^lil922.1.sp.2. spec.

(foræld.) m. h. t. ærmer: Ærmene i Trøien
ere opskaarne lige til Skuldrene, saaledes
at de hænge løse. Skuesp.IIII.4. VSO. vide,
opskaarne Ærmer. JPJac.1.2. dels: skære
(noget sammensyet, en søm olgn.) fra hin-

anden; opsprætte. CVarg.Farve-Bog.(1773).
108. Opskære en Søm.VSO. jf.: 1 a 2 Par
af hver 100de opskiæres i Saalerne, og i

Tilfælde det findes, at de opskaarne Skoe
. . ere ringere end Prøveskoene, (kasseres)

det hele leverede Qvantum. MR.1807.65.
II (f^9^') m.h.t.vogn: opskaaren fading,
fading, hvis underkant har en udskæring, saa
at forhjulene ved drejning kan gaa ind under
fadingen. LandbO.IV.800. || m. h. t. en (hæf-
tet) bog: skille de enkelte, i randen sammen-
hængende blade v. hj. af en (papir)kniv (jf.
Opskære(r)kniv;. MO. VortHj.IV2.139.
især i ss^r. uopskaaren: (han aabnede) Bø-
gerne, læste en Side eller to, saa forblev
Resten uopsksiSiren.Schand.TF.1.34.

||

skære et stykke ud af et rør (efter længde-
retningen), saa at det bliver aabent i siden.

Røret . . er noget opskaaret for at det kan
fjædre sig lidet. GFUrsin.OmUhre.(1843).
129.

II
ved vævning af fløjl olgn. : skære

de af polkæden dannede smaa løkker op, saa
de danner en art haar. opskaaret Fløjl. Op/"
B.^ VII. 539. VareL.^299. 1.3) uegl; spec.

(jærnb.): køre saaledes over et sporskifte, at

tungen tvinges bort fra skinnen (til siden).

Ved en Opskæring vil Skiftet alminde-
ligvis heskdidiges. DSB.Banebygn.24. SaU
XXII. 54. 1.4) (jf. op 3.1 samt op-rifle,

-rille, -slaa 1.5; fagl.) skære riller olgn. i

(noget). Er Deres Dæk blevet halvslidte
og glatte kan vi . . opskære nyt Mønster
igen, saaledes, at De atter kan køre sik-

kert, naar Vejene er fugtige og glatte.

PoVlxol932.15.sp.5. jf.: Opskærings-
Skruestik .. Maskine til at indskære
Skruegangene i Kammerenden paa et Ge-
værløb. MilTeknO.

2) (jf. op 6.1^ skære i stykker; ogs. (jf.
op 7.3): skære af noget, indtil der ikke er

mere tilbage. 2.1) (nu sj. i rigsspr.) i al
alm. een Qvinde . . bagede Brød . . da
hun vilde opskiære et af samme Brød,
blev det, og alle de andre tillige med
omvænte til Uteene. Borrebye.TF.136. Ran-
kerne (af humle) bruges til adskilligt, naar
de blive opskaarne og tørrede i rette Tid.
OeconJourn.1757.42. Brødet er allerede op-
skaaret. F/SO. Sengeklæderne havde man

10 dels opskaaret til Geværklude, og Resten
var tilsølet med de Saaredes Blod. HA
Malling.Erindringer.(1894).113. \\ spec. (kog.)
m. h. t. kød. Lad Pigen opskære mig det
Kiød.VSO. opskaaren steg olgn., steg,

som er skaaret i smaa stykker og anvendes
til biksemad olgn. VSO. S&B. 2.2) (jf. op-
save; tøm.) save, skære (stammer) ud i bræd-
der ell. planker. Opskæring til Planker og
Brædder kan ske paa iorskeWigMdidide.Suen-

20 son.B. II. 147. Opskæringsmaal .. det
Maal, hvori Planker el. Bræder opskæres.
FagOSnedk. 2.3) (landbr.) om udskæring af
tørv; ogs. om (ud)gravning, om oprensning
af vandløb olgn. Vandets Væld, eller Ud-
spring (vil) flittig eftersøges og opledis,
og der fra Jordens Opskierelse til Gryf-
ter . . begyndes. PJuel.GB.2. Den lette

Tørv kan med Fordeel strax opskieres,
efter at det overflødige Vand er udtøm-

30 met. JPPrahl.AC.lOO. (bevillingen) paalæg-
ger ham (ikke) nogen Pligt til at lade
Aaen oprense, dog har han selv al sin Tid
ladet den o-pskære.Cit.l801.(AarbAarh.l933.
109). (der) ligger en stor Mose, som paa
den Tid var næsten opskaaren i særskilte
Tørvegr2L\e.Blich.(1920).XXIX.176. I fire

af Moserne var der lidt Tørv, som dog
blev opskaaret omkring 1880. AarbHolbæk.
1933.11. 2.4) (ænyd. d. s., isl. uppskera; jf,

40 opslaa 6 samt Opskær; landbr. ell. dial.) op-
høste; høste færdigt. Schade.Mors.(1811).340.
Vi faae opskaaren sidst i Ugen. F/SO.C«Jyl-
land"). Feilb. OrdbS.(sjæll.). 2.5) (nu næppe
br.) om mus, rotter olgn.: gnave op; fortære.
Baade i Hæs og i Laden opskjæres mang-
foldigt afMuus ogRotter.PhysBibl. VII.369.

3) (ænyd. d. s.; efter ty. (mit dem gros-
sen messer) aufschneiden olgn., egl. inst:

diske op med; sml. ænyd. opsnideri, praleri)

50 t prale; overdrive; lyve. *JaI her (o: i

heltedigtningen) du kanst behagelig,
|
For-

uden at opskiære,
| Af mindste Flue, liden

Myg,
I

En Elephant formere. JSeen6.2J.5^.

Opskiære brav, rose sig uden k2irs2ig.vAph.

(1759). Leth.(1800).
Op-§(kærer, en. [-[Sgæ-'rar, -|Sgæ-'(r)j]

til opskære (ell. skære opj; spec. f i flg. anv.:

1) til opskære 1: anatom. Moth.S428. 2) til

opskære 3: løgner. Moth.S428. vAph.(1764).
60 -iskærer-kniT, en. (ogs. -skære-, jf.
D&H.). spec. (jf. opskære 1.2^ om papirkniv.
FruHeib.B.II.5. SvLa.HjO.287. -iskær-
pe, V. [U.i] vbs. -ning. {ænyd. d. s.; jf. -sMhe)
gøre skarp (igen); især (arkæol.) m. h. t. flint-

redskaber og -vaaben. SophMiill.VO.392. han
(samlede) en Del skadelidte Flintøxer, lod

65^
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deres Egge opskærpe og skæftede dem.
GSchutte.FL.23. simple Arbejdsredskaber,
der ofte ved Opskærpning har mistet

en stor Del af den oprindelige Længde.
HKjær.YO.52. -sker, suhst. se -skær.

-i»kare, v. [6.1] [-|Sgø'ra] fj/. -skinne; ^
ell. tøm.; foræld.) om træ: sprække (saa der

danner sig skører), (skibene) havde ligget

(under tag) i 69 Aar, deres Tømmer var
dog fuldkommen sundt, skiøndt temme-
ligen opskiøret. ArchivSøvæsen.I.148. Lø-
beren (0: en del af en rambuk) faaer

oventil undertiden en Jernring, for at

sikkre den for at opskjøre. ^orwTømrere.
111. -skerte, v. [l.i] vbs. (sj.) -ning (vAph.

(1759). VSO.). {ænyd. d. s., ty. aufschiirzen,

nt. opschorten, mnt. upschorten, forkorte,

binde klæderne op om sig) 1) (især refl.; nu
1. br.) binde (nedhængende klæder) op om sig

(for uhindret at kunne bevæge sig); nu næ-
sten kun (m. tilknytning til Skørt) om kvin-

der: binde skørtet (skørterne) op. *Hun sig

opskiørdter, til Hiemreisen sig bereder.
Holb.Metam.l7. Gram.Nucleus.148. VSO.jf.
(m. h. t. korte kjoler): Hvorfor opskørter
(kvinderne) sig til knæet, også nar de er
kalveknæede eller har tykke hen?Hjortø.
TO.18.

II t ffØ^^ sig beredt. *jeg, trods
Phoebus, Riime-Gudl | Til Verket mig
opskiørter.jBeen&.IJ.7. 2) part. opskørtet
som adj. 2.1) i egl. bet: med opbundne, op-

løftede ell. korte skørter, opskørtede Malke-
piger. Powf.iP. 711. 56. Tine stod midt i

Sølet, opskørtet til Knæerne. Bang.HH.
105. Gydjerne render opskørtet med det
varme Blod i Spande over Marken op til

Yiet. JVJens.CT.98. 2.2) i forb. m. maades-
adv. olgn.

|| (1. br.) i egl. bet. (undertiden
m. overgang til bet. „pyntet'^). Skiønsomme
Folk kand heller støde sig over at see en
Tieneste-Pige opskiørtet som en Prin-
cesse. Holb.Ep.1 V.214. *Hvad er det for en
Tøs?

I
Saa frækt og flot opskørtet. Bønne-

lycke.KP.12.
|| {jf. ældre sv. val uppskortad

i sa. bet. samt vel gjordet u. 1. gjorde 1;
nu 1. br.) i forb. som være ilde ell. (iron.)

godt, net, vel opskørtet, være i en
vanskelig, pinlig situation, vi havde været
ilde opskiørtet, om vi havde faaet saadan
en Karl til ^Y\gevsidn.Holb.LSk.I.5. I er
vel opskiørted; I det mindste saa vit man
kand skiønne, saa har I forskræckelig for-
løbet [er. KomGrønneg.II.274. Oehl.XIII.
246. Naa, nu er' vi da net opskjørtedel
Hrz.XI.334. Gadeordb.^ Feilb. jf.: Hanå er
vel opskyrtedt o: har ingen ret at ståe på.
Moth.^S290. 2.3) om en persons væsen; dels

(nu næppe br.): opskruet; højttravende, (der
var) noget saa Opskjørtet i hans (o : Wer-
gelands) Væsen og noget saa Opstyltet i

hans Tale, at det snarere var i Tydskland,
end i Norge, man skulde have søgt en
saadan Figur. Lehm.Norge ogNordmændene.
(1865).25. dels (talespr.; I br.): opskræmt;
forfjamsket; altereret, de var frygtelig op-
skørtede over det fine besøg I 2.4) (landbr.

ell. vet.) om (bugen hos) hest (ell. svin : Vi-
borg.S.132) : d. s. s. opkneben 1. Viborg.HY.
86. LandmB.IL213. Vædløb.48.

opslaa, V. ['(i)b|S]å'] (nu ikke i rigsspr.

opslå. pass. opslais. DL.3—16—14—7. f
opslage. Cit.l701.(HistTid88kr. 5R. V. 586).
LTid.l734.438.1 741.4 73. Slange. ChrIV.64).
præt. opslog; part. opslaaet ell. (nu ikke i

rigsspr.) -slaaen (Moth.S462. AVLæssøe,
10 Erindringer fra en Reise.(1843).157. OrdbS.

(bornh.)) ell. (nu sj. i rigsspr.) -slaget (DL.
6—21 -8. LTid.1739.230. Hauch.I.308.
Drachm.PV.160. OrdbS.(bornh.)) ell. (især

som fk.) -slagen (ogs. (jy.) efter være og
blive m. subi. i intk. ell. efter have: P/lug.

DP.398. Feilb.); best. f. og flt. -slagne (DL.
1—3—16. Holb.DH.L681. Goldschm.III.
496. ESkram.GC.35) ell. (især kbh.) -slaaede

(Sibb.IL104. Jørg.LT.56). vbs. Opslagning
20 ell. -slaaning (se -slagning^ ell. (sj.) -slaaelse

(se Opslaaelsesbrev^; jf.Opslag. {ænyd.d.s.,

æda. (part.) upslaghen (AM. 76), jf. mnt.
upslan, ty. aufschlagen; nu især som vbs.

og i perf. part. brugt som adj.)

1) ved at slaa paa noget faa det til

at løfte, aabne ell. udvide sig. 1.1) (jf,
op 3.1; nu næppe br.) rive løs, fjerne
ved slag, hug olgn.; spec: hugge en rod
op. ældgamle Sølvpenge der blev . . fun-

30 det, da en Mand vilde gaae i Skoven at

opslage en gammel FyTe-Rod.LTid.1741.
473. Stubber . . af fældede Træer . . over-
lades til dem, som inden en vis Tid vil

opslaae dem.Forordn.^^U1781.§9. jf.: op-
slaa, oprykke . . Marehalm, Hvideriis .

.

eller Torne som groe paa Strandbakken.
DL.6—17—29.

|| (jf.
sp.l034'« samt opbryde

1, 4:) t bryde (en lejr olgn.) op. Den ene Lejer
er derpaa anfalden og opslagen af Holstee-

40 neTne.LTid.1729.34. 1.2) (jf. op 6.1; aabn&
(en kasse, en tønde olgn.) ved at slaalaaget
af; lukke op. (nogle svenske skibe) vare
blefven anholdne i Sundet . . Godset ud-
losset. Kister og Pakker opslagne. Slange.
ChrIV.1187. hvorledes Fade eller Kasser
op- og tilsl&Sies. KiøbmSystil.182. Store
Pakkasser med nyankomne Varer staar op-
slaaede paa Gnlvet.Jørg.Idet ydersteBelgien,

(1916).69. 1.3) (jf. bet. 2.2 samt op 6.1; f
sp aabne (en dør) med magt. Hvo som i

Kongens Gaard opslaar Kielderdøre, eller

andre Lukkeiser. DL.6—9—8. Da de nu
komme til Fængslet, blev Dørren med
Magt oipslsigen. Holb.I)H.I.755. Slange.Chr
17.64. 1.4) (jf. op 11 samt Opslagelæst^
sko., foræld.) blokke (fodtøj) ud; opblokke.
VSO. 1.5) (jf. op 3.1 samt opskære l.i; sten-

hugger-spr.) tilhugge en (sandstens) flade,,
saa at den faar et rillet ell. riflet ud-

60 seende. OrdbS.
2) bøje, løfte (noget nedhængende) op;

udfolde, oplukke, udspænde (noget sam-
menfoldet ell. sammenlukket). 2.1) (jf. op l.i/

hæve; bringe i vejret; især ^J/". Opslag l.i/

m.h.t. klædningsstykke og navnlig hatteskygge.

Saa har da ogsaa jeg opslaaet (Chr.VI: op-
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slaget; dit Slæb for dit Ansigt (1931: dit

Slæb slaar jeg over dit Ansigt;, og din Skam
er seet.Jer.13.26. (møde sin modstander)
med opslaget YisiT.Birckner.Tr.159. *Naar
Mænd jeg (o: Holger Danske) kasted min
Handske,

|
Opslog jeg min Ridderhjelm.

Ing.RSE.VI.250. opslaae Ærmerne. ikfO.

en sort Fløiels Hat, som var stærkt op-
slaaet, med en Krampe af Ædelstene.
HegermL.DFort.174. FolitiE.'Vi,1924.3.

\\

(m. overgang til bet. 2.2; især poet.) m. h. t.

øjelaaget, blikket. *Nu alle Jordens Børn
deres Øine oj^slsLSie. Ing.RSE.VII.240. hun
forstod den Kunst at gjøre nedslagne Øjne
ligesaa farlige som opslagne. GroWscAm.iIJ.
496. en borgerlig Dameperson, der en
Morgen opslog sine Øjne i hans Himmel-
seng. Æsm.1.^55. 2.2) ('j/. op 6.i; udfolde,
aabne noget, der er lukket ell. foldet sam-
men, den Pult, hvorpaa det ulykkelige
Brev laae opslaget. B'awc/i.J.508. (det) lyste

. . hvidt fra den opslaaede Sengs Lagner.
Jørg.LT.56. (en) Tollekniv . . laa opslaaet
j)aa et lille Borå.EChristen^en-Ordrup.Træk-
fugle. (1905). 130. \\ nu især m. h. t. bog:

aabne. de opsloge (1871 : udbredtej lovens
bog. lMakk.3.48(Chr.VI). hvergang du i

Slot eller Hytte finder den hellige Skrivt
opslagen. Mynst.Bef.107. Behændigt op-
slaar Katten med Poten en temmelig tyk
Bog. Brandes.IV.293. i forb. en opslagen
ell. opslaaet bog. en stor opslagen Bog.
Gylb.IV.76. især (jf. aaben bog u. aaben
1.2, lukket bog u. I. Bog sp. 936'''' ^0 billedl.

ell. i sammenligning, om hvad der er let at

lære at kende, klart at gennemskue osv. An-
sigtets Træk, Legemets Dannelse, Lem-
mernes Bevægelser vare i hans Øine en
opslagen Bog, hvori han læste et Men-
neskes Caracter. Schytte.IR.I.70. Elisabeth
blev fortroligere. Forholdet blev dristigere

end med Herman; Kammerjunkerens Liv
var hende mere en opslagen Bog; han for-

talte hende Erindringer fra sin bittre Ung-
domstid. HCAnd.IV.289. opslaa (noget) i

en bog, (jf. Opslagsord; slaa (noget) efter,

finde (noget) i en bog. JBaden.DaL. Hvil-
ket Sted man endog opslaaer i en |)hysisk

Oeographie, da vil man (finde politisk bag-
grund) forudsat. Mynst.BlS.II.336. Han op-
slog nogle af de . . betegnede Steder i

Bøgerne. Ing.LB.II.77. Opslaae et Capitel
i Loven, et Sprog i Bibelen. 7/SO. jf.: *0p-
ladne Psalmebøger rundt man saae; |

Den
Sang: Naar vi i største Nøden staae,

|
Var

overalt opslagen.0eM.ZZI7.i48. |l (^.for-
æld.) vende et kort med billedsiden opad.
(vælge trumf) ved at opslaae eller om-
vende et Kortblad. Spilleoog.(1786).3. smst.

34. 2.3) (jf. op 1.2) udfolde, udspænde,
oprejse v. hj. af et stativ, et stillads
olgn.

li
m. h. t. paraply, kaleche osv. gaa

med opslaaet Regnskærm. /)<fejEf. Motor-
vogn . . med opslaaet Kaleche. PolitiE.

Kosterbl.^/iol925.1.sp.2. \\ opslaa huder-
ne, (jf. Opstikker 2; garv.) tage huderne

op (af vandet, kalkbadet, gruben osv.) og
hænge dem over lægter, bukke olgn.; (alm.:)
slaa huderne op. i alle de andre Kalkbade
blive (huderne), efterat de ere opslagne .

.

liggendes syv Gange saa længe uden for
Kalkbadet som i Ksilkhsidet.JFBergs.G.
133.

II
m. h. t. telt olgn.; tidligere ogs. m. h. t.

andre (solidere) bygninger: bygge; rejse; op-

føre. Befindis (paa hellig dage) nogenKTam-
10 boeder at opslaa. DL.3—9—2. 1 denne .

.

Lund har en Eneboer opslaaet sin Hytte.
Molb.Dagb.87. *Hvor Templet . . stod,

|

Opslog hun ..
I

Sin Hanåelshod. Kaalund.
SD.13L jf: hver Bye (skulde), til fælles
Brug, opslaae saadan en Ovn (o: til at tørre

hør og hamp i) afsides uden for Byen.
Argus.l771.Nr.22.3. jf. bet. l.i slutn. samt
slaa lejr u. Lejr sp. 607^^: Opslaaer
Le ir siges uegentligen istedetfor: at af-

20 stikke og indrette den.VSO. MilTeknO.
om forb. som opslaa sit paulun, sit

telt, se Paulun, Telt. spec. i (spøg.) udtr.

for at bosætte sig et sted: Opslaaer sin Bo-
lig, sit Qvarteer etsteds. F/SO. se videre u.

Paulun, Telt.
|| f m. h. t. seng: opstille;

opsætte. *Gid store Folk de Griller faaer I

At giøre det (o: barselstuen) end verre,
|

Og Barselseng paa torv opslaaer. Holb.
Bars.IIL7.

3) (jf- op 5.1 samt Opslag 4; anbringe
)lah

30

(en plakat olgn.), slaa (noget) fast paa
en lodret flade (en væg, en søjle osv.); ogs.:

bekendtgøre (ved et saadant opslag). Over-
bevisis nogen at have skrev^et, eller op-
slaget. Skandskrifter og Pasqviller paa
ærlige Folk.DL.6—21—8. Sædler opslaaes
paa Kirke- og Børs-BøTTe. Holb.DH.IIL
553. at opslaae Lovene til hver Mands
Eftersyn og Omdømme, førend de bleve

40 vLågivne. LTid.1760.237. der stod opslaaet
paa en Plakat: Tobaksrygning er forbudt.
Schand.BS.460. BerlTid.'^yil934.M.3.sp.L
opslaa ens navn paa galgen, det
sorte bræt, se Galge 1, sort. jf.: (man)
opslog deres Navne, man vilde straffe .

.

paa Galger og Gsihe-Stokke. Schytte.IR.V.

345. opslaa en sag, (jf. anslaa 3.i; jur.)

opføre en retssag paa en (i retten opslaaet)

liste over de sager, der skal* til behandling
50 de(n) følgende dag(e). Parterne, hvis Sa-

ger ere opslagne til at høris for Kongens
høyeste Ret, skulle om . . Løverdagen til

sex slet om morgenen . . være tilstæde.

DL.1—3—16. sagen er opslagen. Moth.S17.

jf.: Retslisten for den enkelte Dag op-
slaas, Dagen før Retten sættes, i Rettens
Forværelse paa et for alle tilgængeligt
Sted. LovNr.90^yd916. §277. \\ spec: be-
kendtgøre (ved opslag (i lokalerne hos den

60 myndighed, der besætter embedet) ell. ved med-
delelse i et officielt organ), at et embede
er ledigt. Posten som Toldkontrolør i

Vedsted . . er ledig. Opslaaet ledig den
1. Juni 1904:.Statstidende.Vel904.1.8p.l.

4) (jf- op li; om anbringelse, tilrette-

læggelse af noget; spec. i flg. anv.: 4.1)
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(hag.) forme den færdige dej til brød og
lægge disse paa pladen i ovnen; slaa (brød)
op. Bagersvenden (faar) for hver 8 Rug-
brød, som veie 12 Pd., 1 >>', og for dem,
som mindre opslaaes, af ungefær ligeVægt
ligesaa meget. Laug8-ArV^/jl726.§17. Ved
Brødenes Ovnsætning iagttages: at de
først opslagne Brød sættes først ind i

Ovnen. ChMourier.Brød.(1821).128. Feilb.

4j2) (nu næp^e i rigsspr.) lægge (ler, tørve-
jord olgn.) til tørring (og tilskære ell.

forme det som mursten, tørv osv.). (leret)

kand bruges . . til at male Huuse med,
naar det først er lavet til som en Dey,
siden opslaaet som Brød og tøviei.LTid.
1727.818. jf. : de finlandske Bønder . . gaaer
(om vinteren) paa Moserne og slaaer da
saa stor en Mængde af Tørv- eller Mose-
jord, som de vil bruge (o: til at gøde jor-
den med)', er nu Mosen nær ved, saa fører
de det opslagne strax til Huus, hvis ikke,

lægger de det paa en højlændet Jord.
Fleisc1ier.AK.15. 4.3) (jf. Opslagning slutn.;

haandarb., nu 1. br.) knytte de første masker
til et strikketøj; slaa op. Opslaae en Strømpe.
VSO.

5) (jf- op 6.3 og Opslagsgodsj ^ sno (de

enkelte dugter ell. garn i tovværk) fra hin-

anden; opsno (2). Boding. Fisker.SøO. Op-
slaa Tampen (af en Ende) til Spledsning.
Scheller.MarO.

6) (jf'O^ 7.1 og opskære 2.4; landbr., dial.)

slaa alt kornet ell. høet; høste færdig, naar
man har alt Græsset opslaaet, er ikke me-

fet Høe tilbage iEiigeii.Aagaard.TL.205.
'eilb.

7) i forb. som opslaa en latter, (jf.
op 6.2; nu 1. br.) briste i (en højrøstet ell.

haanende) latter; (alm.:) slaa en latter op.

Dronning Bera opslog . . en spodsk Latter.

Suhm.(SkVid.XII.103). *En rædsom Skog-
gerlatter (nissen) da kan opslaae,

| Saa
Ruderne de klirre, og Uhret gaaer i Staa.
Winth.VI.261. Gylb.III.207.

8) {jf. SV. uppslå, nt. opslaan i sa. bet samt
Opslag 5; nu næppe br.) ophæve, opsige
en kontrakt, en forbindelse, et forhold osv.;

især: hæve en forlovelse; opløse et æg-
teskab, mand kand søge Raad, om den
Syge imidlertid kand hielpis; Kand den
ikke, da maa den Trolovelse opslais. DL.
3—16—14—7. et opslåen giftermål. Mo^/i.
S462. et opslåen køb. smst. Den opslaaede
Forlovelse har da sat Alle i Bevægelse
her i Byen.Sibb.II.104.

|i
opslaa med:

*Du utroe mod din Pligt, mig (o: din kæ-
reste), og din Ære var,

|
Derfor med rette

jeg med dig opslaget har. Graa/i.Pr.Ji.5^.
9) (jf- op 1-1 samt Opslag 6; nu næppe br.)

om bevægelse opad. 9.1) (jf. bet. l.i) trans.:

bringe i vejret med en hurtig bevægelse, et

rask kast; om vand, bølger: opskylle (l.i).
*Vraget skal splintres, det skummende
Hav

I

Blive saa mangen stolt Sømands
Gravl

I

Biælkerne skal hun (d: søen) med
Latter opslaae,

|

Hvor dine kneisende Borge

staae. Oehl.1.245. 9.2) intr.
\\
gøre en rask

bevægelse opad (fx. med hænder ell. fødder).
*hand (o: en naragtig person) bukker for
og bag opslsiaer. Sort.(SamlDanskeVers.^VI.
155). Opslaae . . som en Hest. vAph.(1759).
*Ung Valdemar med Haand opslaaer,

|

Han ypper umild Trætte. Ing.VSt.70. \\ m.
tings-subj. (om røg, flammer olgn.): stige
(hurtigt) til vejrs. *Røgen de seer . . mod

10 Himmelen opslsiSie.Bagges.NblD.32.3. *l

høit opslagne Luer Stormen hviner Isa./SF.

36.
II
om en overflade olgn.: hæve sig (og

derved brydes). At ('/øryejGraven snarest
opslaaer. At Balken snarest letter sig fra

Sandet paa en vis Tiid om Dagen . . over-
lades de Natur-Kyndige til Udforskning.
OecMag.Vl.285. især (jf. Opslag 6.5j om is:

Kulden ophørede og lisen opslog. Holb.
DH.III.264. VSO.

20 t Op-slaaelses-breT, et. (til opslaa 8

;

j/". Opsigelsesbrev;. Gylb.VII.316. -slaa-
ning, en. se Opslagning.
Opslag:, et. ['(obisla'q] ogs.: ['(nb|Slaq]

(Høysg.AG.9). flt. d. s. ell. f -er (i bet. l.i:

Skuesp.XI.332. Oehl.XXV11.458. Grundtv.
E.159) ell. t -e (i bet. l.i: JSneed.VI.104.
Argus.l771.Nr.l6.4. MR.1832.151). (ænyd.
d. s., jf. ty. aufschlag; vbs. til opslaa ell.

slaa op)
30 1) (jf. opslaa 2.1J hvad der er bøjet

(kan bøjes) op ell. tilbage, l.i) om del

af et klædningsstykke; især om den ne-

derste, ombøjede ell. paasyede del af ærmet
(paa uniformer ell. ældre tiders mandsdrag-
ter), ærmeopslag, ell. (nu navnlig) om den
skraat ombøjede flig, der fortsætter kraven
paa moderne mandsdragter, brystopslag,
revers, ell. om (fastsyet) opsmøgning for-

neden paa lange benklæder. Paa Livet bære
40 de korte Trøyer med smalle Ermer, ge-

meenlig med smaae Opslag. EPont.Atlas.
11.219. (han) fyldte ikke blot sine vide
Støvler og store Opslager, men ogsaa
Munden med Guld- Støv. Grundtv.HV. I.

294. Han saå søvnig og blisset ud, med
Aske paa Opslagene og Kaffepletter paa
Skjorten. J57sm.J.55. disse engelske Opslag
paa Benklæderne. JacPaludan.TS. 25. jf.
Kjoleopslag samt: Fløj eisopslag paa

50 Ærmerne. Pont. LP.IV.43. Gerhard! ud-
brød han hastig og greb Vennen i hans
Frakkeopslag. Drachm.F.I.200. Buchh.
UH.104. (frakkens) Kraveopslag. JPJac.
11.40. (præstekjolen) var med stoere aabne
opslag (ved hænderne). JJuel.65. Adr.^h
1762.sp.l6. sml.: Officierernes Opslage paa
Munderingerne skal staae aabne.lfJi.i769.
331.

II
(nu sj.) om opbøjet hatteskygge ell.

kant paa en hue. en blaae Husar Hette med
60 røde Opslag. LTid.1726.793. vAph.(1759).

en rød jødehue med gult opslag. ^DJør^.
IV.479. 1.2) (sj.) klap olgn. til at slaa
op. en lang Bænk med Opslag i Midten.
PVJac.Trold.81.

2) (især fagl.) til opslaa 2.2: det at slaa
op i en bog, et katalog, et kartotek osv.
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Forfatteren . . har med dette Arbejde ikke
villet tilvejebringe en Haandbog til Op-
sl3Lg.DennyeLitteratur.VIL{1928-29).86.jf.:
Lærere, som . . vil have Klarhed over Be-
tydningen af et eller andet sjældent Navn,
kan vi ofte yde Hjælp ved et enkelt Kslt-

totekopslsig. FortNutlV. 181. || i videre

anv.: opslagsord, (konversationsleksikonnet)

Indeholder: 37000 Opslag.DagNyh.^Vnl933.
4.sp.2.

II (^, nu næppe br.) det at vende et

kort opad. alle de Fordeele, som den, der
holder Taillen (o: i basset), kand giøre sig

af de Kort, han faaer i Opslaget. jBiZsc/i.

PhilBrev.378. Spillebog.(l 786).34.

3) (jf. u. opslaa 2.8; garv.) stor, flad plade
ell.bakke af brædder, hvorpaa huderne
anbringes, naar de tages op af gruben.
OrdbS.

4) (jf. opslaa 3) det at opslaa plakater
olgn.; skriftlig bekendtgørelse; ogs.: pla-
kat. Moth.S467. enhver skulde have Til-

ladelse, at opslaae (o : paa en støtte), hvad
han . . om een eller anden havde at sige;

men paa det, at . . hans priselige Frie-
modighed ikke . . skulde sætte ham i no-
gen Forlegenhed, maatte saadanne Opslag
bestandigen skee om ^Sitten.Rahb.Tilsk.
1796.235. (en mur i Paris) var beklistret
med Opslag og Flacater. ECAnd.VIII.147.
Ifølge Rectors Opslag forsamledes de aca-
demiske Borgere. FSO. enkelte Professo-
rer . . var ivrige nok til at gøre Opslag
om Forelæsninger, men glemte at holde
dem. TroelsL.VlII.123. \\til opslaa 3 slutn.:

Ansættelse i Tjenestemandsstilllinger . .

sker efter Opslag. LovNr.489^y9l919.§2.
5) (jf. opslaa 8; gldgs. ell. dial.) ophæ-

velse, opsigelse af en konti-akt, en overens-

komst, et forhold; især: det at hæve en for-

lovelse. Moth.S467. næste Dag endte hun
Forlovelsen med Opslag. Oversk.L.158. *de
mange Opslag, mange Brudd

|
Imellem

Kjærester. FalM.AdamH. 1.266. Brandes.
XIIL473. Regine Olsen blev fortvivlet
over Opslaget og vilde ikke . . give Kierke-
aard hans Frihed. Liselundbogen. 1914.58.
komme (ell. gaa. MDL.) til opslag.
SO. *jeg troer endog saa smaat, at

|
vi

Kjærester var —
|
og det maa vi vel være

|

endnu; thi . .
|
til Opslag kom det ej

|
imel-

lem Dem og mig. Éøgh.NM.94.
||
give (no-

get) i opslag, give (noget) for at faa en
handel til at gaa tilbage, (han) maatte punge
ud med hundrede Rigsdaler i Opslag paa
Usindelen. Thyreg.BB. III. 369. Da Ejeren
saae, at Kjøberen begyndte at tælle Pen-
gene op, frygtede han for at være bleven
snydt . . og saa bød han fem Kroner „i

Opslag", d. e. for at Handelen skulde gaa
tilbage. Feilb.BL.150.

6) (jf- opslaa 9) om bevægelse opad;
især i flg. anv.: 6.1) (nu 1. br.) bevægelse, hvor-

ved en legemsdel føres opefter. *hurtigen
om med Føddernes Opslag

|
Stødte han

Bordet. Bagges. Gieng.TillA. \\ nu vist kun

(jf. Nedslag l.i; især J^) om det opad ret-

tede slag (med armen, taktstokken), hvor-

med en dirigent angiver en let taktdel; ogs.

i udvidet anv., om den lette takidel (Arsis).

Høysg.AG.187. MusikL.(1801).181. Sal.UI.
155. 6.2) om en maskindels opadgaa-
ende bevægelse; fx.om et stempels bevægelse:

Scheller.MarO. 6.3) (sj.) om det forhold, at

noget (fjedrende), der trykkes ned, slaar mod
et underlag, springer op igen. billedl. : Hvad

10 om Spaniens længere Nedtrykning engang
volder et desto vældigere Opslag, som den
dybere nedstrammede Bue løsnet frem-
jager Pilen med doppelt Lynfart. ^a^^es.
L.I.375.

II
spec. (^) om en kugles opspring

(2), rikochet, efter nedslaget. S&B. 6.4) (jf.

Op-stigelse 2, -stød 2; nu kun dial.) om forsk,

indre sygdomstilfælde. Opslag, indvor-
tes Opslag, den almindelige Benævnelse
paa alle indvortes Svagheder. Junge. || om

7IQ modersyge. „moderens opstigeise."Mo^/i. /S

467. Bietz.618(hallandsk).
\\ f om for tidlig

fødsel (abort). En utidig Fødsel er; naar
et Foster kommer til Verden førend den
syvende Calendermaaned. Hvilket kaldes
i de første tii Uger et Opslag. BøsselJorde-
moderkunsten.(1754).37. || om sure opstød fra
maven (med halsbrynde og daarlig smag).
Fordøyelsen vorder vanskeligere og ufuld-

komnere, naar man stover Kaalen med
30 Smør, da den forvolder megen Opslag og

Halsbrynde. Lægen. VII.184. Bietz.618( hal-

landsk). \\ om kolik. Kolik, som (bønderne)
kalde Opslag. Cit.ca.l830.(AarbAarh.XII.
66). Feilb. 6.5) (jf. opslaa 9.2; nu ikke i

rigsspr.) det, at isen bryder op og smel-
ter. vAph.(1759). VSO.

|| O/, sv. uppslag i

sa. bet.) overgang, omslag i vejret fra frost

til tøvejr. Moth.S467. ved Opslag ell. Tøe.
Cit.ca.l760.(NkS4''726b.l7). Der er Opslag

40 i YeiretVSO. OrdbS.(bornh.).

7) (optaget i nyeste tid fra sv. uppslag;
©, /. br.) begyndelse; indledning; an-
læg (af en bog olgn.); ogs.: impuls; in-
itiativ. Opslaget til denne Skikkelse er

selvstændig og grundig gjort. rFe^/TiZs/c.

1903.596). Hvor kommer det, at (i even-

tyrene) opslaget, udførelsen, intrigen og
sceneriet nutildags alle steder er omtrent
det samme? EdvLehm.(Dania.X.109). Intet

50 af de „Opslag" (som det hedder i hans
(d: V.Vedels) Birgittinersprog) til Forstaa-
else af dansk Nationalitet . . der findes i

hans Bog om Guldalderen, har han selv

senere brudt sig om at føre igennem.
VilhAnd.FM.213. Situationerne (i „Hakon
Jarl") er ofte skabt med stort dramatisk
Mesterskab, og Opslaget til selve Hakons-
figuren viser Digterens Geni, selv om det
. . ikke er lykkedes ham at gennemføre

60 den. Edda.XVL(1921).74.
Opslag-, i ssgr. se Opslags-. op8las:e,

V. se opslaa. Opslag^e-læst, en. (til op-
slaa 1.4; sko., foræld.). „En midt igiennem
efter Længden kløvet Læst med dertil

hørende Kile, hvormed Skomageren ud-

vider for smaa Sko." VSO. Opslafferske,
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^

en. [i(ob|Sla'qarsga] (jf. opslaa 4.3; haand-
arh., nu vistnok foræld.) m. h. t knipling:

kvinde, der beregnede, hvor mange pinde der

udkrævedes (gik til) for at udføre et møn-
sier efter tegningen. Knipl.19. Opslag;-
mns^kel, en. (til opslaa 2.i; anat, foræld.)

øjelaagets løftemuskel (Belevator). Nemnich.
VSO. Opslag:niiig:, en. [i(nb|Sla'qneii]

(ogs. Opslaaning. VSO. DF.Vin.29. jf.
ogs. ndf.). flt. -er. vhs. til opslaa (ell. slaa opj.

1) som vhs.; fx. i flg. anv.i GJ til opslaa 2.2.

om Opslagninger i Hand-Biblerne. iTicZ.

1738.504.
II (jf. opslaa 4.1 ; bag.) det at slaa

brød op; sml.: Specialfabrik i alt til Bage-
rier . .Ælte- og Opslaaningsmaskiner.
Krak.1909.1062. \\

(haandarbT) til opslaa 4.8.

Saadan et Livstykke hækles af tykt Bom-
uldsgarn . . Opslagning 23 Masker.ie^eft.JJ.
125. Maskeopslagning. Æ^ West. Vejledn.i

Haandarbejde.(1889).16. Opslaaning. Le-
eb.II.128. 2) (jf. opslaa 3; jarg., nu næppe
) konkr.: opslagstavle. Klokken er kun

9V3, og paa Opslagningen er Spisetiden
først ansat til 10'/i. Cit. 1836. (Studenter-

kom. 37). Opslags-, i ssgr. ['(obslaqs-]

(sj. Opslag-, se Opslagmuskel, Opslage-,

se Opslagelæstj. til Opslag (ell. opslaa,

slaa op^/ foruden de ndf. anførte kan næv-
nes en del ssgr. m. Opslag 4, betegnende
genstande, hvorpaa bekendtgørelser, plaka-
ter opslaas, som: Opslags-bræt, -skab,
-stolpe, -søjle (Brandes.XI.9), -tavle
(BerlTid.'yil934.M.3.8p.l). -sodti, et. {sv.

uppslagsffods; jf. opslaa 5; ^, sj.) gammelt
tovværk, der skal pilles op. Larsen, -ord, et.

(if. opslaa 2.2, Opslag 2; fagl.) ord, der
danner overskriften over en artikel i en ord-
bog, et konversationsleksikon olgn., og som be-

stemmer artiklens alfabetiske plads, det af-

hænger af Redaktionens mere eller mindre
overlegne Skøn, hvilke „Opslagsord** der
skal vælges (o: i et konversationsleksikon).

DetnyAarh.1908.524. Det fortjener . . at

fremhæves, at Forfatteren som Opslagsord
ogsaa medtager Endelser, de saakaldte
Suffixer. KNyrop.(PoUV^l 930. 12. sp.5). d
-værk, et. (if. opslaa 2.2, Opslag 2). (bo-

gen) vil til enhver tid ved sin systematiske
opsætning være et opslagsværk af værdi
for enhver, der kommer til at beskæftige
sig med disse omrMer. FortNut.X.87.
op-Blamme, v. [8.2] [-|Slam'9] (fagl,

nu 1. br.) d. s. s. -slæmme. Borehullet (maa)
tildels være fyldt med Vand, forat det,
der bores løst (o : ved jordboring) kan hol-
des opslammet. OpfB.^IV.54. -glemine,
V. se -slæmme, -slibe. v. [-isli-'ba] vbs.

VSO. D&H. 2) [11.1] slibe paa ny. vAph.
(1759). VSO. D&H. -slid, et. (sj.) vbs.

til -slide. Aarsagen til dette forbavsende
ringe Antal (af blokbøger) maa sandsynlig-
vis søges i selve det Opslid, de i Følge
deres Formaal har været udsat for. EtBlok-

bogs-Fund.(1929).10. -slide, v. [7.3] [-|Sli-'-

59] vbs. (1. br.) -else (JVJens.SS.132) ell.

-ning (VSO. Tops.Il.37), jf -slid. {ænyd.
d. s.; især i perf. part.) slide noget saa længe,

til det er ubrugeligt, ødelagt. Jeg skulde
fornemme eengang for alle, om de Tal-
lerckener kand blive færdige. De kunde
have været giordt og opslidte, siden vi

bestilte åem. Holb.Kandst.1.5. Eders Klæ-
io der bleve ikke opslidte (Chr.VI: gamle;

1931: slidt af Kroppen; paa Eder, og dine
Sko bleve ikke opslidte (Chr.VI: gamle;
1931: opslidt; paa din Fod. 5Mos.29.5. Den
tekniske Udvikling medfører i vore Dage
ofte, at store Anlæg bliver økonomisk
forældede, d. v. s. urentable, længe før de
rent materielt set er opslidte. Tilsk.1933.

11.290.
II

billedl. denne ubegribeligt nok
ikke forlængst opslidte (o : forslidte) Tale-

20maade: „jeg vil offre mit lAw.'^ Kierk.VI.
383. navnlig m. h. i. person (især refl.) : Den,
som opslider sig selv i Arbeide for det
Nødvendige. Gylb.EA.128. afskedige netop
de Arbejdere, "der havde opslidt sig i Fa-
brikens Tjeneste.Bøgh.JT.378. part. opsli-
dende brugt som adj.: han (havde) lovet
hende at frasige sig alle sine opslidende
Iiyerv.PDrachm.D.7. -slids, en. (jf. -slids-

ning; til -slidse; skræd.) slids; split. Neder-
30 delen havde fortil — foran venstre Fod
— den moderne lille Opslids, saaledes at

man saa Vristen over den hvide Silkesko.
Biget.ynl912.3.sp.5. -slidse, v. [6.1] vbs.

-ning (s. d.), jf -slids. {jf. ty. aufschlitzen;
især skræd.) klippe, skære et indsnit (en slids)

i tøj. (især m. h. t. ældre tiders dragter), (i

16. aarh. var det) Mode i alle Lande at op-
slidse Brsigten.VortHj.113.26.

II
især i perf.

part. brugt som adj. Silketrøjen med op-
40 slidsede ÆTmer.Brandes.Goe.lI.50. nedad-

til er (trøjen) opslidset i 30 cm.'s Længde
saavel bagtil som over Hofterne. -FoZ/ce-

dragter.27. -slidsning;, en. vbs. til -slidse;

især (skræd.) konkr.: d.s.s. -slids. Paa Mands-
dragten maatte (i 16.-17. aarh.) Opslidsnin-
gen vige for Besætning af Guld- og Sølv-
snore. yoHB'j.7J5.5P. Opslidsningen bagi
(en frakke) . PolitiE. KosterbU^l9l925.1.sp. 1.

Folkedragter.27. -slikke, v. [7.2; 8.1] vbs.

50 -ning ell. f -else (Qram.Nucleus.762). {ænyd.
d. s.; nu sj.) tage noget op i munden med
tungen og fortære det (alt sammen); slikke

op. nu skal denne Flok opslikke (1931:
opæde; alt rundt omkring os, ligesom Oxen
opslikker (1931 : opæder; grønne Urter paa
Marken. 4Mo8.22.4. Hundene har opslikket
Jesabels Blod. Pflug.DP.947. Katten har
opslikket al Fløden. F-SO. MO. -slippe,
V. [7.8] (sj.) ikke strække til; slippe op. Pen-

60 gene, Levnetsmidlerne vare opslupne. Le-
vin. S&B.
opslngre, V. ['cr)b|Slu-'(q)8] ("^ opslugge.

Clitau.PT.75). præt.-te ell.f -ede (2Mo8.15.12
(Chr.VI). Holb.MFbl.92. PAHeib.US.155);
part. -t ell. f -et (P8.124.3(Chr.VI). Holb.
MFbl.92. LTid.1743.100), som fk. ogs. -en



1041 opsluge opsmelte 1042

{Holb.JH.II.464), hvortil flt. -slug:ne (Borre-
hye.TF.444. Reiser.

I

II.377). vhs.-mng(LTid.
1720.Nr.42.6. D&H.). (ænyd. d. s. (præt
ogs. -sløg), jf. glda. upslugelsæ (5Mos.31.
17( GldaMib.) ; til op 7.2, 8.i; uden for bet. 2.5

nu næsten kun bibl.)

1) i egl. bet.: sluge, nedsvælge fuld-
stændigt (i een mundfuld, paa en graadig
ell. glubsk maade). Herren beskikkede en
stor Fisk til at opsluge (1931: sluge^ Jo-
nas. Jon.2.1. at ihielslaae (er)y naar Mordet
skeer paa en gemeen Borger . . ligesaa
lidet lastværdigt (o: for en adelig)j som en
Borger opsluger en levende Østers. Holb.
Ep.II.324. de have oplevet mange be-
klagelige Exempler paa deres Venner, som
ere blevne opslugne af Krokodiler. Reiser.
III.377.

II
talem. indbilde sig at have

opslugt al visdom olgn., se Visdom.
2) i videre (overf. ell. svækket) anv.; navn-

lig i flg. tilfælde: 2.1) om fuldstændig tilintet-

gørelse, ødelæggelse. Døden er opslugt (Chr.
VI: opslugetj formedelst Seier. lCor.15.54.
*myldred Djævle frem paa Jord | Og os
opsluge vilde. SalmHj.263.3 (jf. lPet.5.8).

Døden . . opsluger alle Mennisker. Clitau.
PT.82. *Jeg (o: uret) er Tiden. Jeg op-
sluger,

I
hver, som ikke Tiden bruger.

Rode.YR.89. \\ talem. krigen opsluger sine
egne børn, se I. Krig l.i. 2.2) om jorden
eU. havet: aabne sig og optage noget fuld-
stændigt, lade noget forsvinde. Jorden op-
slugte (Chr.VI: opslugede; 1931: slugte

j

åem.2Mos.l5.12. Gud give (at han) maa
opsluges af et iisiYSvæ\g.Holb.Ep.V.73.
Bølgerne knuste vort Skib og truede at

opsluge os. Blich.(1920).y11.35. jf.: Op-
slugt . . i Søerne (om et Fartøi man ei

kan see for svær Sø). Fisker.SøO. 2.3) m.h.t.

lyd, ord olgn.: udtale utydeligt, afsnub-
bet. Consonanten j skulde bruges i Steden
for Vocålen i udi enhver Stavelse, hvor
lyden af i ligesom opsluges, saasom i Bjerg,
liie\m.Høysg.lPr.6. JBaden.DaL. VSO. 2.4)

m. h. t. formue, penge; især: forbruge paa
ødsel vis; fortære (2.i); opspise (2); ogs.

m. tings-subj., i udtr. for, at der gaar meget
med til noget, at noget koster meget. Den
Hungrige opaad hans Høst . . og Røverne
opslugte (1931 afvig.) hans Formue. Jo6.
5.0. en Arv, hvoraf Proprietæren og Kon-
sulenten opslugede den største Del for
Gj ælden. Renter og Omkostninger.P^Hei6.
US.155. Dyrtiden opslugte i kort Tid hen-
des Fenge. Holst. IlI. 269. Bladets Drift
havde opslugt hans Formue. ^io^'rL.'JI/.

opsluget i de 2 første. LTid.1726.60. So-
lens stærkere Glands opsluger (stjernernes)
svagere Skin. PSøeborg. S C. 2. en Torp ..

hvis Jorder . . ere opslugte af Skoven.
Both.D.1.219. Der er . . ingen Fare for,

at Danskheden skal opsluges af Tyskerne
ved ligefremt Overløberi til den tyske

Lejr. JJessen.A.129. || lægge beslag paa alle

en persons kræfter, interesser, følelser osv.

saa spredtes hans Samtidige ud i det prak-
tiske Embedsliv eller opslugtes paa Grund
af Forlovelser eller deslige af Familielivet.
Schand.UM.13. Indsamlingen af Forste-
ninger (blev) hans snart alt andet opslu-
gende Interesse. NaturensV.1914.228.
Op-slutning:, en. [6.i] (især gym.) det

10 at slutte op, rykke (tæt) sammen. Skal den
forrige Afstand genoptages, kommande-
res: Til 1 Skridts Afstand — slut opl . .

For en større Afdeling . . maa der dog
kommanderes Holdt, før Opslutningen fore-
tages. Gymn.1.92. 03 -slynge, v. [l.i]

[-|Sløii,'8] 1) (jf. -slænge) især om havet, bøl-

gerne olgn.: slynge op (paa ell. mod bredden).
*Bruus, Havl og vreed qpslyng din Bølge

|

Mod Stiernen. CFrim.SÉ.26. Pram.Stærk.
20 258. 2) (sj.) faa til at slynge sig, vinde sig

op (omkring noget), (vinrankerne) støttes og
opslynges . . paa M.nnrT^i\\er. StBille. GaV
1.19. CP -slæbe, v. [l.i] [-jSlæ-'ba] {ænyd.
d. s. i bet.: lade nogen slæbe sig fordærvet;
sj) trække op med besvær; slæbe op. *Af tu-
sind Trælle

I

Blev (runestenen) opslæbt.ÆJi*>.

(1914).V.101. -slæmme, v.[8.2] [-,slæm'a]
vbs. -ning (Saaby.'' jf. Opslæmningsmiddel.
PharmDan.(1933).2). (jf. -slamme; især

20 fagl.) lade et (tungtopløseligt) stof holde sig

svævende som partikler i en vædske. S&B. det
fine Ler, der opslemmes i Vandet, vandrer
ofte mange Hundreder af Mil, inden det
synker til Bunås.VilhRasm. VU.114. \\ især i

perf. part. brugt som adj., dels om tungtop-
løselige stoffer: som holder sig svævende, fly-
dende i en vædske i delvis opløst tilstand (som
slam). Vandet, der løber ud under Glet-
scherne (er) mælkehvidt af opslemmet Sten-

40 pulver. LandmB.1.59. (flodens fald) er ble-
vet saa ringe, at opslemmet Materiale ikke
\L2inmeåiøres.Steen8by.Geogr.l41. ogs.: op-
staaet ved bundfældning af slam. I sit Indre
gemmer (øen) Lag paa Lag af forvitrede
Muslingeskaller . . Opslemmet Dynd dan-
nede åensMn\å.SMich.Æbl. dels om vædske:
som indeholder et delvis opløst stof. der opstod
en Stilstand af Vandet paa dette Sted, som
tillod det opslemmede vand at bundfælde

so sig. Andres.Klitf.233. jf.: et nyt stort Tilløb
. . jog nu i . . jordopslemmede, brune
Skyller ud over Bækbredden. ii^Zettron.7/S.

28. -slæng:e, v. [l.i] [-islæi^'a] (sj.) d.s.s.

-slynge 1. *Omsider opslænger mig fny-
sende Hav

I
Paa fierneste lisbierg. Pram.

Siærk.72. *Nøgen opslængt paa den frem-
mede Strand. Zetlitz.BS.12. -smelte, v.

[7.8] [-ismæl'ria] {ænyd. d.s.; nu næppe br.)

1) trans.: bringe til at smelte; tilintetgøre

60 ved smeltning. Opsmælte . . Lodning. vAph.
(1759). (pladerne) bleve opsmeltede, uden
at deraf blev aftrykt noget eneste Exem-
^\sir.PAHeib.(Aarbogf.Bogvenner.l921.200).

2) iiitr. : forsvinde, iilintetgøres ved at smelte

Om Foraaret, saa snart Sneen er opsmel-
tet.TrondhSel8kSkr.V2.502. Sneen opsmæl-

XV. Rontrykt "/, 1934 66



1043 opsininke opsnappe 1044

ter snart ved Solvarmen. VSO. -sminke,
V. [11] [-|Smei\'^8] vbs. -ning (MO. D&H.).
1) (nu næppe hr.) male (sit ansigt) med
sminke; sminke paa ny; ogs.: udpynte; ud-
maje. Som, om hun (o: en husholderske)

var meer end en anden (o: en tjeneste-

pige) j fordi hun er opsminket — Jeg
veed nok den, som seer lige saa got ud,

som hun — naar man fik Klæder paa Krop-
pen. jB2^>.('i9i4j.II.506. Man kunde neppe
kiende hende, saaledes havde hun opsmin-
ket sig.ifO. jf. bet 2: Usle Skjebnel forgje-

ves opsminker Du som en gammel Skjøge
dit furede Ansigt, forgjeves larmer Du
medNarrebjelderne.XierLj.i^. 2) C^overf.:

besmykke; give et tiltrækkende udvortes, der

ikke svarer til det indre. *Hvad er det dog
alt,

I
Som Verden opsminker med fager

Gestalt? Kingo.253. (læreren) lemper sig

efter sine Tilhøreres Begreber, uden at

bedrage dem enten ved falske Fornuftslut-
ninger eller med opsminkede Oiå. JSneed.
IV.549. det falske Rygte (er) blevet op-
frisket og opsminket. Grundtv.Dansk.I.70.
Kierk.II.268.

|| (jf. opsmurt vin u. opsmøre
5.2; arkais., sj.) m.h.t. vin. Vinen tumles, me-
leres og opsminkes af Kyperne, førend den
kommer i Glasset. Rist. S. 110. -smnlfl-
(r)e, V. [11] [-|Smur(r)8] især i^ass. op-
smuld(r)es, (nu næppe br.) blive til smuld.
De sædvanlige Ovnarner af Leer ville

gierne opsmuUes og maae ofte omlegges.
OeconH.(1784)JT.109. *Snart under Køl-
lens Slag opsmuldres hærdet Muld. EColb.
Foraar.83. -smykke, v. [ll.i] vbs. -ning
(vAph.(1759). Saaby.''), {ænyd.d.s.; nul.br^
smykke (især: paa usædvanlig, iøjnefaldende
maade). *Min Jesu siig, hvorledes

|
Mit

arme Hierte skal | Opsmykkes, og be-
redes

I
Dig til en Brude-Sal. Brors.5. Det

skal opsmykkes til Festen. F/SO. Naar hun
bliver opsmykket, seer hun ret taaleligt

ud.MO. -smække, v. 1) [l.i] bøje (en
nedhængende kant olgn.) op ell. tilbage; især
i perf part. brugt som adj., om hatteskygge.
hvor klædte saa ikke den store, opsmaék-
kede Hat hende. CMøll.PF.33. PoUya921.
ll.sp.5. 2) [6.1] (sj.) lukke (en dør) op ved
en hurtig, voldsom bevægelse. VSO. -smag;,
et. flt. d. 8. (jf. -smøgning; især dagl. ell.

dial.) opsmøget kant (paa benklæder ell. ær-
mer). FrGrundtv.LK.95. han havde ele-
gante opsmøg paa benklæderne

i
I. -smø-

ge, v. [l.i] [-|Sm(oi'8] part. flt. -ede ell. (nu
sj.) -ne ('*opsmøgne Ærmer. Aarestr.SS.IV.
94(8mst.Not.58: *opsmøget ÆTme).FrNy-
gaard.E.36). vbs. -ning (s. d.), jf. -smøg. bøje,

krænge (noget, især kanterne paa ærmer eller

bukseben, skyggen paa en hat) opad; næsten
kun i perf. part. brugt som adj. Pentapolin
med den opsmøgede Arm, som han kaldes
fordi han stedse gaaer i Striden med den
høire Arm blottet.Biehl.DQ.I.157. man seer
(hende) med opsmøgede Ærmer flyve fra
Kjøkken til Kielder. PalM.IL.1.194. (han)
fremstillede sig . . i Beenklæder, der vare

opsmøgede forneden. Goldschm.Ejl.1.140.
blød Hat med Skyggen opsmøget bagtil.

PolitiE.yil922.4.
||

(nu næppe br.) m.h.t.
(kvindelig) haarfrisure. (hendes) lille, røde .

.

Hue, som gik ned med en spids Snip i

Panden, og skjulte hele det opsmøgede
naav. Blich.(1920).X.72. II. f -smage, v.

[7.3] part. -et ell. -t (MO.). ryge (tobak) op.

vAph.(l 764). VSO. Al Tobakken er opsmøgt.
10 MO. -smagning, en. [-|Sm(ni'neix] vbs.

til I. -smøge; konkr. (dagl): d.s.s. -smøg.
Benklæder med fast Opsmøgning. Rosen-
krantz.AG.150. -smare, v. [-ismo'ro] vbs.

-ing. 1) [ll.i] (nu sj.) indsmøre; besmøre.

Lædertøiet (skulde) opsmøres eller ved-
giøres.MR. 1754.130. „Overstryger med
Farve." 750. 2) [ll.i] (nu næppe br.) pudse
op; fikse op. Den gamle Rønne er ret ble-

ven opsmurt o: oppudset.F/SO. jf.bet.4::

20 Opsmurt . . Siges . . om en Pynt, som er
smagløs. JHSmidth. Ords. 104. 3) [7.8] (nu
næppe br.) m. h. t. smørestof: opbruge til smø-
ring. Alt Fedtet er opsmurt. FSO. 4) [I.2-3]

udføre (forsk, slags arbejder) paa en hurtig,

skødesløs maade; især i flg. anv.: 4.l) m.h.t.
malerarbejde. JESmidth.Ords.104. 4.2) (jf.

besmøre 2 slutn., indsmøre 2.\) m.h.t. skrift-

ligt arbejde. Opsmører et Brev. 750. „om
en Skrift, som er skiødesløs.'' JHSmidth.

30 Ords.104. D&H. jf.: *Jeg slige Choser
(0: skoser for ubehøvlet optræden) ey gad
lidt,

I
At skulle om mig høres,

|
Men hel-

ler vilde bredt og vidt
|
For høflighed op-

smøTes.Sort.(SamlDanske Vers.^ VL159). 4.3)

m..h.t. bygningsarbejde. JHSmidth. Ords.104.

en Række hastigt opsmurte „Pragtbygnin-
ger.** Pont.LP. V.137. 5) (nu næppe br.) om
bedragerisk ell. optrækkerisk optræden. 5.1)

(jf. bet. 4.2J skrive en urimeligt høj regning.
40 Den Karl forstaaer just at opsmøre en

Regning. VSO. JHSmidth. Ords. 104. 5.2)

^.//".-sminke 2 slutn.) m.h.t. vin: forfalske.

Opsmuurt Yun.Rostgaard.Lex.043b. naar
man (sælger) opsmurde Viine forUngerske.
KiøbmSy8t.I.29. (han forsikrede) at han var
en Mand, der ikke saa let kunde bedrages
med saadant opsmurt Tøj (o: en vin); at

han tydelig kunde se Rottekrudt eller

andet Djævelskab paa Bunden af Glasset.
50 PAHeib.US.89. VSO. MO.(„Dagl.Tale.«).

5.3) (jf. smøre en noget (en løgn) paa u.

smøre) f narre; bedrage. *Har nogen seet
en Mand opsmurt paa saadan Maade (o:

som da Jakob fik Lea i st. f. Rakel).Helt.Poet.

42. -snage, v. [3.2] [-|Sna'qa] {ænyd.d.s.;
nu næppe br.) finde noget ved at snage,

rode efter det; opsnuse; opstøve. *Hand som
saa efter Konst sin Tale veed at føre,

!

Saa man hans Videnskab i alle Ting skal
60 høre . .

I

Det hånd dog her og der i Bøger
først oT^snager.Helt.Poet.167. vAph.(1764).
Svinene opsnage allehaande Ureenlighe-
der. 750. -snappe, v. [8.1] -ede ell. (sj.)

snap (Agre.RK.52). vbs. -else (MO. D&H.).
(ænyd.d.s.) 1) (nu 1. br.) gribe, faa fat i

ved en hurtig bevægelse. Svanene . . søge
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at opsnappe Fisk. LTi(l.l731.493. det eene
Parthie (kastede) en Handske til Jorden,
hvilken det andet strax opsnappede, smsi.

1733.488. opsnappe Bolden. 7-SO. Han op-
snappede lykkeligviis Barnet i Faldet, smst.

2) faa fai i, bemægtige sig ved behændighed,
hurtighed, agtpaagivenhed ell. list. 2.1) (nu
l.br.) tn.h.t. person. Min Herre har i Sinde
at opsnappe (Helena), og føre hende bort
med sig til Tro\a. Holb.Ul.I.l. Paa Veien
opsnappede (Tordenskjold) nogle svenske
Fiskere, som bekræftede Tidenden om den
svenske Flode.Mall.SgH.329. MilTeknO.

II
m. svækket bet.: (komme andre i forkøbet

med at) hverve en, sikre sig nogens medvirk-
ning olgn. Jeg havde tænkt at hans Søn-
ner skulde have valt mig ud til privat
Præceptor, men ieg merker at de af andre
ere opsnappede. iIo/6.5ri;.80. Biskoppen
har faaet en hastig Ordre at skaffe Skibs
Prester; han har opsnappet alle her lig-

gende Capellaner, Kesten har han taget
2^.^tViåQTiteYe.Langebek.Breve.74. 2.2) m.h.t.

ting. Tyveri er icke alleene at tage eens
Gods og Penge bort, men ogsaa at op-
snappe det, som er paa Vejen at blive
hans. Holb.QW.IV.2. (han) var stedse fær-
dig til at opsnappe alt hvad der hafde
Skin af Frofit. Slange.Chrl V.832. Fienden
opsnappede endog Skibe lige under Fæst-
ningens Kanoner. F50. nu navnlig m.h.t.
breve: man havde af opsnappede Breve
viiset, at hun havde vexlet galante Breve
med Sultsinen. Holb.Kh.621. *Han under-
fundig vidste

I
Rivalens Brev til sig at

liste
; I

Saasnart som det opsnappet var,
j

Et Brev han digtede. WessJ21. JakKnu.
i S.204.

il
m. h. t. hvad man hører ell. ser, især

nyheder, hemmeligheder osv. Han er den
første i Byen, som opsnapper alle Skipper-
Tidender.JSneecZ.77i.iO. Hans Øre er over-
maade lyt, og opsnapper hver Stavelse
man frembringer. ^ag^e8.L.7.i55. (Sainte-
Beuve) studerer Forfatterens . . oprinde-
lige Forestillingskres . . opsnapper en Be-
kendelse, der uvilkaarligt er undsluppen
\\^m.Brandes.VI.290. -snedding:, en.se
-snidning. f -snide, v. [\,jf.\l.i] ("-snidde.

Fleischer.HB.315. jf.VSO.). vbs. •(n)ing (se

-snidningj. {fra nt. opsnieden (ty. aufschnei-
denj; jf ænyd. opsnideri, prat, løgn, samt
opsnitte, opskære; gart.) beskære (I.l.i);

kviste (I.l.i); spec: skære de lavere grene (ell.

vildskud olgn .) afci træ (en busk), saa det bliver

højstammet. Erfarenhed (har) lært mig, al-

drig at opsnidde unge Træer enten i Foraar
eller bommer.Fleischer.HB.315. 1 Fredssko-
vene skal han (o: skovfopeden) opsnide Træ-
erne, og hvor de staae for tykke, skal han .

.

optage nogle. Begir.Sjæll.11.326. f -snid-
ning;, en. ("-snidding:. VSO. -snedding. Flei-

8cher.S.431). (jf.-snit; gart.) i) vbs. til -snide.

Fleischer.S.431. Opsnidningen, som paa

I

Norsk kaldes Qvistning, skrive endeel at

vaere nyttig, andre igien ere derimod.
ABull.S.184. Opsnidning o: at afskjære

alle paa Stammen udvoxne Grene og lade
den Itun beholde nogle i Toppen. SHoff.
Trædyrkning.(1836).68. 2) [6.i] det at skære
et snit, en aabning i noget; konkr., om snittet

paa en podekvist. Sprækken paa Stammen
aabnes med en Træ-Kiil, som udtrækkes,
naar Pode-Qvisten er indsat. Opsnidnin-
gen eller Beskiæringen paa Qvisten skal
være en god Tomme \ang.ABull.S.161.

10 -snit, et. {efter ty. aufschnitt; jf. -snide^
-snitte) spec. J" : hul i (mundstykket paa) en
(blok)fløjte ell. en (læbe)pibe, mod hvis skarpt
afskaarne rand luftstrømmen brydes. SaL
XI.304. HPanumB.ML.147. -snitte, v.

vbs. -nlng (i bet. 2: Forordn.^yil733.§2), jf
-snit. {jf. ænyd. opsnitning samt opsnide og
opskære; nu næppe br.) 1) [6.i] aabne ved et

snit. Hvis Hævelse tiltager til en høi Grad,,
saa bliver gemeenlig foreslaaet, at opsnitte

20 Forhuden, og at blotte Glans. Hock.Vene-
riskeTilfælde.(overs.l792).63. 2) [l,ll.i] d.s.s.

-snide. OeconJourn.1758.327. Opsnittes (gy-
velbuske) til eenlige TrÆer, da er deres sæd-
vanlige Høyde fire ad fem Alne. smst.369.

-sno, v.vbs.-nlng. (nu l.br.) 1) [l.i] sno noget,

saa det kommer til at indtage en oprejst^

opadstræbende stilling, lyst opsnoet Over-
skæg. FolitiE.^Vi^l925.1. 2) [6.1] ^j/.opslaa
b) sno noget sammensnoet (et tov osv.) den

30 modsatte vej, saa at det skilles ad. vAph.
(1759). man (maa) søge at befrie Garnet
fra . . Ureenligheder . . Til den Ende læg-
ger man Garnet, efterat man har opsnoet
Fjeddene, løst i et Kar. PhysBibl.XIV.54.
opsnoe et Reb. VSO. MO. -snne, v. [-(Snu-'o]

(ogs. skrevet -snuve. Biehl.DQ.IV.249. -snu-

ge. Argus. 1771. Nr. 28.1). (jf. -snage samt
-snøfle, -snøfte; nu næppe br.) 1) [l.i] d.s.s.

-snuse 1. 2 Gran af Turpetho Minerali,
40 som blev opsnuet i Næsen. KSelskSkr.VI

.

84. (man maa ikke) opsnue Tobakken saa
stærkt. PolPhysMag.Vn.244. 2) [3.8](Z.s.8.

-snuse 2. I har aldrig havt større Lyst
end i at føre om Bye alle de smaa intri-

fuer I har kundet o-psnne. Kom Grø7meg.
1.102. Biehl. DQ. IV. 249. (hvis jeg ikke

fik breve) til Indrykkelse i mine Blade
(maatte jeg) hos andre opsnuge mig noget
Stof. Argu8.1771.Nr.34.1. -snnr, et ell. (nu

sp ikke i rigsspr.) en. [-isnorO] (talespr., især

hos kvinder, nu dog 1. br. i rigsspr.) vbs. til

-snurre 2: opvarmning (af madvarer), lad
leveren faa en Opsnur. Rostgaard.Lex.043c.
„nu staar kaffen jo og bliver helt kold
paa kanden." — „skidt, saa giver vi den
bare et lille opsnur." OrdbS.(kbh.). -snar>
re, V. [-|Snor'o] vbs. jf. -snur, {ænyd. d.s.

m. bet.: hvirvle (havet) i vejret, oprøre) 1) [l.i]

t dreje, skrue i vejret; billedl. m. h. t. stil

60 olgn.: opskrue (2.2). *Bordings Maal er i

mit Øre,
|
Ah I hvor skurrer eders Klang.

|

Hiint er alt for høyt opsnurred . . |
Dette

alt for armt og skurred. SoW. CC. 750. 2)

[11] (nu især aial.) opbrase (I); ojjstege;

opvarme (madvarer). Op-snurre en grød.

Mo8tgaard.Lex.043c. Opsnurrede Kapuner.

66^
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Looft.Kogehog.(1766).237. Lad Pigen op-
snurre den Steg.FSO. Feilh. -snuse,
V. [-|Snu-'s9] (-f -snusse. Argus.1771.Nr.39.

3). vbs. -ning, jf. -snuseri. (sml. -snuej. 1)

[l.i] (nu sj.) faa (noget) op i næsen ved at

snøfte; især m. h. t. tobak: snuse op. den
gamle, velbekj endte Lyd af diverse Pri-

sers Opsnusen fra Procuratorens Side.Bloch

Suhr.ÆS.V.215. Ustandseligt gik Munden
paa ham (o: en gammel mand)^ medens Næ-
sen arbejdede med hurtige Opsnusninger.
Zakmels.(Julebogen.l903.147). 2) [3.3] finde

(noget) v. hj. af sin lugtesans, ved at snuse

efter det; opstøve; opspore. Argus.l771.Nr.
39.3. Pudelen, der havde opsnuset sin

Herre, (sprang) ud af Huusdøren. Oehl.Øen.
(182é).IV.350. Hunden kunde nu ikke
længere opsnuse Sporet. 750.

|| nu især

(jf.-snsige; ofte lidt nedsæt.) i videre anv.:

finde, skaffe sig oplysning om (noget, som
man ikke har ret til at vide) paa en for-
dækt ell. snedig maade. Mit Navn og Op-
holdssted blev opsnuset, og jegindstevnet.
Mynst.Levnet.64. hvad hun gennem andre
fik opsnuset om Kærlighedslivets Myste-
rier. Pow<.LP.FJII.75. mange Sjældenhe-
der havde han opsnuset. Aarbog f. Bogven-
ner.1933.39. 3) [7.2] t forbruge (tobak) ved
at snuse. Det hele Pund Tobak er allerede
opsnuset. MO. -snuseri, et. (1. br.) vbs.

ilt -snuse (2 slutn.l aandløs Kritik har
fortabt sig i et daarligt og til Intet førende
Modelopsnuseri (m. h. t. en forf.s per-
soner). Brandes.VIII. 340. -snuTe, v. se

-snue. t -snafle, v. {Jf. ænyd. opsnufle,
opsnuse (2) , ty. aufschniiffeln, opsnuse (2))
spec. [3.2] om hval : opsende gennem blæsehullet

med en prustende lyd; billedl.: den hele po-
litiske Flok af selskabelige Grinder, der
trykkes og stødes for vexelviis at komme
til at opsnøfle en Monolog. Kierk.XIlI.64.
-snefte, v. [l.i] (jf. -snue, -snuse; nu
næppe br.) 1) snøfte (næseslimen) op i næ-
sen. VSO. 2) [3.8] d. 8. 8. -snuse 2. Bost-
gaard.Lex.43c. Gram.Nucleus.643. -snare,
V. [-,sno-'ra] vbs. -else (VSO.) ell. -ing (s.d.).

(ænyd. d. s. i bet. 3, jf. ty. aufschniiren) 1)

{l.i] (væv.) V. hj. af snore forbinde vævens
fod- (og 8ide)skamler med de enkelte kamme
i redskabet efter et (af vævemønsteret be-

stemt) system; opbinde (l.i). enhver Væver
(kan selv) opsnøre eller opbinde Skamlerne,
som han . . er vant til at træde dem.Fcc-
verB.22. 2) [l.s] (bygn.) aftegne (fx. m. en
kridtet snor) ell. afridse de linier paa tøm-
mer, hvorefter det skal tilskæres. FagOSnedk.
opsnøre en trappe (o: paategne og tilnkære
iømmeret til en trappe). OrdbS. 3) [6.i] (nu
1. br.) snøre (fx. støvler, et snøreliv) op. vAph.
(1759). Hun fik ondt og maatte lade sig
(sin Kiole) opsnøre. MO. -snaring, en.
[-isno'reii] vbs. til -snøre (ell. snøre op^. 1)
(væv.) til -snøre 1 ; ogs. om forbindelsen ml.
skamlerne og kammene, jf.: skrive en Op-
snøring eller tegne et Mønster.VæverB.lS.
2) (bygn.) til -snøre 2; konkr., om profil,

konstruktion, hvorefter et tag, en trappe ud-
føres. Naar . . kehlede Lister . . kan op-
sættes . . uden Inddeling eller Opsnø-
ring, bortfalder Betalingen for Inddeling.
Arbejdsløn.38. FagOSnedk. 3) (1. br.) til

-snøre 3. S&B. D&H. f -sod ell. -syd ell.

-sad, en (Moth.S987. Kogeb.(1710).51) ell.

et (8mst.l73). {ænyd. op-saad, -sod, -sød,

fk.ell.intk.; vbs. til -syde) 1) opkog, opsød.
10 Moth.S987. kom det . . paa Ilden, at det

faar en Opsød. Kogeb.(1710).51. (fisken)

skal kun have et Opsyed (o: i sovsen)^

ellers gaar den i siyckQT.smst.64. 2) den
vædske, hvori noget er kogt. Tag en Urtis
Blade kaidis paa tydsk Mangolt, syd de
Blade vel i Melck . . kom dem siden i

samme Opsod igien. IIesteL.(1703).C2v.

-spade, V. [-isba'Qa] vbs. -ning (VSO.).

{jf. nt. opspaden, no. spade op samt -skovle

;

20 nu 1. br.) t) [3,i] grave i (jorden); vende (jor-

den) med en spade. vAph.(1764).VSO. \\ op-
rense; opgrave, opspade en Grøft. D&H. 2)

[3.2] grave op afjorden; opgrave. Jern-Myr
. . opspades (af moradserne) om Vaaren.
OecMag.1.263. -spalte, v. [6.i] [-isbal'da]

(1. br.) spalte; dele; især i perf. part. brugt
som adj. 1 Henseende til Form og Byg-
ning ere (hænderne hos Correggio) hyppigst
noget for opspaltede, Fingrene for lange.

30 JLange.II.345. langt opspaltede Fingre, sa.

MF.217.
II refi. hvad Brug varder for Folke-

kirketankens varme Forkynder i en Kirke,
der mer og mer opspaltede sig i kirke-
lige FsLTtieT?CIScharling.Marten8en.(1928).
9. -spantet, (part.) adj. [I.2] [-|Sban'def|

^ om skib under bygning: hvis stævne og
spant er rejst og anbragt paa plads (paa]
kølen); spanterejst. S&B. OrdbS. -spare,
v. [1.2] [-isba-'ra] vbs. -ing (S&B. VortHjA

40 1112.31. Hage.* 29). 1) i egl. bet: spare]

(penge) op; spare sammen, tre tusind Da-
ler . . som han Tid efter anden har for-

tjent og opspsLret.Winth.VIII.279. Livs-
forsikringen er den moderne Form forj

Opsiaarmg.VortHj.III2.31. \\ hertil fx.: enj
af Kjøbenhavns Byraad paatænkt Middel-
skole, der skulde grundes paa og bæres]
af de nuværende Kirkeskolers indsamlede
Opsparepenge. Dagbl.'*'lil890.1.sp.2. Enj

50 ændret Fordeling mellem Arbejde og Ka-
pital . . betyder nemlig ringere Opspa-]
ringsevne for de besiddende Klasser.
Hage.^29. 2) overf. den i mange Aar op-

i

sparede for et saadant høitideligt Øieblikj
gjemte skrigende Rørelse.^ier/c. KJ.5f?0. jf.:

han har forbigaaet Mosesskikkelsen paaj
Malerierne i Sistina . . Buonarroti maaj
rimeligvis have opsparet ham, fordi han .

.

skulde smykke Pave-Gravmælet. jBraw des.

6OMB.204. -sparke, v. (nu l.br.) 1) [I.1]]

sparke til noget, saa det bringes i vejret. *Denj
vilde Tyr . . med sin Fod opsparker Sand.
Falst.0vid.104. *Spandheste . . væltede sig

|

opsparkende MarKernes hev. Rørd.GK.3l.\

2) [6.1] aabne med (et) spark, opsparke Dø-
ren. 7S0. 3) [1.1] (sj., jf. dog jy. opspark-j
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ning, opvartning. Feilb.) intr.: gaa med en
sparkende gang. Han kom opsparkende i

Stuen. F6^0. -spidse, v. (nu næppe br.)

!) [ll.i] lave ny sjnds paa; forsyne med (ny)
spids. Moth.S656. 2) [l.s] ^aW. opspidset
brugt som adj. : som gaar op i en spids, ender
i en spids foroven; tilspidset. Samojederne
have . . store og stivt opspissede Øren.
LTid.1763.173. -spil, et. vbs. til -spille (og
spille op^; især [3.2, 5.2] ('<^, l.br.j: det at

spille ud til en bestemt farve (ell. kombina-
tion) af kort hos en medspiller, saa at denne
kommer til at lægge paa ell. stikke med kort

af denne farve i st. f. selv at spille ud fra
den. har man en Tenace (o: es, dame ell.

konge, knægt), bør man forsøge at faa Op-
spil til åen.BerlTid.^V6l929.Sønd.2.sp.4.
-spile, V. [-isbi'la] vbs. -ing (VSO. Bran-
des.V1.247). (ænyd. d.s. i bet. 2, nt. opspielen

;

jf. -spjælke) 1) [1.2] udspile; (ud)strække.

1.1) i egl.bet. vAph.(1764). *Peronne (o: en
røver) hænger os for Øinene

|
Som en op-

spilet (Ing.DD.I.218: opspigretj Høg paa
Dueslaget. Ing.DD.'^I.(18é3).220. Huden
blev opspilet paa en Yddg.YSO. Opspile
Tøi paa en Ramme. smst. store, opspilede
Rensdyrmaver fyldte med Blandinger af
Mel, Gryn eller ÆTteT.Pont.F.I.160. 1.2)

(isærdial.) overf., m.h.t. (del af) legemet: op-
blæse; oppuste. Jeg er saa opspilet i Maven.
OrdbS.(Falster), jf.: Dovenskab opspilede
hendes fireskaarne Bygmng.Tode.ST.II.66.

jf. bet. 3: (hans efter rusen) stadig noget op-
spilede Roved. JacPaludan.TS.213. 2) [6.i]

m. h. t. legemets aabninger, især mund, øjne

:

aabne paa vid gab (ofte i udtr. for begær-
lighed, forundring); ogs. (sjældnere) m. h. t.

næsebor: udspile. *Spectator siig mig dog,
hvorledes er jer Næse? |

Opspilet eller

Inkt? Anti-Spectator.43. Der hørtes intet i

den heele Bye uden Hundetuden, der op-
spillede Don Quixotes Øren. Biehl.DO.IlI.
70. gabende, med høyt opspilede Øyne.
Eiv.(1914).IV.68. naar han sang Omqvæ-
det (paa den sørgelige vise) da opspilede
han . . den tandløse Mund, som til at op-
sluge. Blich.(1920).XXIV.187. bag ham
stod hans skjæggede Jæger med høit op-
spilede Øine og Næsebore. TFm^^.iV^ov.i 7.

*Med opspilt Blik vor Skare længe stod,
|

som blændet af den Farvepragt. /Sc/iand.

UD.225. H billedl. *Jorden, der truer
|
Med

opspilet Gab og hvislende Luer (o: ved
dommedaa). FalM.(1909).III.l?8. han, der
som Dødsriget opspiler sit Svælg (Chr.
VI: udvider sin siel; 1931: opspiler Ga-
bet^ og er som Døden, saa han ikke mæt-
tes. ^a6.^.5. 3) {efter wo. opspilt; maaske
overf. anv. af bet. 1.2 ell. 2; jf. opspænde
8.2, I. opstemme 3.i; sj.) i udtr. for stærk
a/nspænaelse, opstemthed olgn. Hele Dagen
havde han været saa forunderligt op-
spilet. Alle Stemninger vuggede i salig

Harmoni. EmilRasm.DL.93. If som vbs. Mé-
rimée's Stil (har) ingen unødvendig Løf-
telse, ingen paa Opspiling spildte Kræfter.

Brandes.VI.247. -spille, v. [-iSbel'Q] vbs,

jf. -spil. 1) [6.2] (jf. -synge; f spille op; be-

gynde at spille. *Stillitzen hurtig for den-
nem opspiller |

Med musicaliske Toner
og TmeT.Wadsk.133. 2) [7.3] (1. br.) op-
bruge ved spil

II
m. h. t. isenge, opspille sine

Penge. 7/SO.
1| ^ m. h. t. spillekort. Den,

der naar Kortene (o: i historisk firkort) er
opspillede, har flest Stik, har vundet. X«-

10 geb.i.c.39. -spind, et. flt. d. s. (Qrundtv.
Udv.lV.417. Steensby.Geogr.31). (til -spinde

2) paafund; paahit; løgn(ehi8torie); tidligere

ogs.: intrige; rænke, det var Borgernes
Meening og Ønske, og ikke enkeltes Op-
spind . . man forelagde Regieringen. Mahb.
Tilsk.1797.178. Tjeneres, Soubretters os
Andres intriguante Opspind. lfei6.Pro8.2K.

481. Det er dog skammeligt, at et saa
meningsløst Opspind kan vinde Tiltro.

20 Markman.S.218. Feilb. alle de Fortjene-
ster, han skulde have indlagt sig af Frank-
rig som af Polen (var) det rene Opspind.
Brandes.X.170. Steensby.Geogr.31. || i forb.

m. ord afså. ell. lign. bet. Steen Sture (skal)

have afviist disse Beskyldninger som Digt
og 0]^ s]^ ind. Allen.I.192. Det fyger med
Sladder, med Opspind og Løgn. HO
And.VIII.112. (alm.:) Det var naturligvis
bare Løgn og Opspind.Ponf.-F.I.55. lut-

30 ter løgn og opspind, se lutter 2.i. -spin-
de, V. [-jSbeira] vbs. jf. -splné, (ænyd. d.s.}

1) [7] (nu næppe br.) opbruge ved at spinde;

ogs.: spinde færdig. Opspinde . . Hvad man
havde fore at spinde om Bagen. vAph.
(1764). Den Smule Hør, Uld, Bomuld er
snart opspundet. F-SO. D&H. 2) [3.8] ud-
tænke (og iværksætte) en (listig) plan, en
intrige, en sammensværgelse for at hjælpe
ell. (især) skade nogen; nu især (jf. spinde

40 en ende u. spinde) m. h. t. usandsynlig be-

retning, løgnagtig fortælling: opfinde (2.2);

opdigte. Bekymre jer kun intet om Sagen
Monsieur; Jeg vil opspinde noget, hvor-
ved I skal blive hiul^^en. Holb.Tyb.1.2. de
Krige som have været førte mellem Ro-
mere og Carthaginenser (er ikke) opspund-
ne af Poeterne. sa.MT/i:r.5J!!i. (Maria Stuart}
opspandt en Sammenrotteise imod Dron-
ningen af EnglsLnd. Schytte.UB,.I.141. det

50 ugudelige Menneskes Hensigt (var) at bane
en aaben Vey for den store Stats-Foran-
dring, som var opspundet af Erke-Bispen
i Lund. Carst.(KSelskSkr.VI.223). den snil-

de Forbryder, der opspinder Planen. ^ran-
des.ll.238.

||
(nu sj.) part. opspunden i

faste forb.: opspunden handel, op-
spundetværK, forræderisk handling; in-
trige, man kand see, at det (o: anklagen)
er opspundet Verk af denne stackels Mands

60 Fiender. Haaber derfor, at hånd blir fri-

kiendt. Holb.Jep.IV.6. Slange. ChrlV. 887.

dend 1719 imellem Frankerige og Spanien
opspundne Handel, Cardinal Alberoni li-

stige Anslag. LTid.1725. 471. lieiser.1.141.

„er jeg da icke Bormester?" — „Nej det

er puur opspunden Tøy, for at venne



1051 ops^pire opspring;e 1062

jer af med jer Galskab at raisonnere over
høje Ting, somlicke forstsiSiT.''Holb.Kandst
V.7. idel opspundet og opdigtet Tøi-S^ampe.

VI.228. være opspundetiens hjerne
clgn. (.i

f.^\QTnes^\nå). (handlingen i „Jeppe
paa Bierget") er den eeneste Materie som
icke er opspunden udi Autors egen Hierne.
HolhJJBet.a?^. Langebek.SA.lo. sa.Breve.

237. H (nu næppe br.) m. bisætn. som obj. han
torde fordriste sig til at digte Svar, at op-

spinde at han havde fundet hende at staae

og sigte Uveåe. Biehl.DQ.lV.7. kun Djæ-
velen, Løgneren af Begyndelsen, kan op-

spinde, at Sandhed og Løgn er i Grunden
Eet Grundtv.KG.19.\\ % opspinde en ed,
bande. 'Matroserne iblant

|
Ved Bye-Veir

en Eed opspandt. Carst. Verv.144. -spire,
V. [9.1] [-isbi'ra] (jf. -skyde 1.3 ; nu 1. br.)

fremspire; vokse op. der kand udi de Skove,
hvor Grunden er frugtbar, udi nogle Aar
opspire saa meget, at Skoven udi nogle
100. Aar kand holdes ved lige. Holb.Qvægs.
400. Frøet er ikke altsammen opspiret.

OeconJourn.1757.921. VSO. || billedl. udi
Asien opspirede store Herredommer un-
der Miihridåte.Eolb.JH. 11.57. Prahl.ST.
1.124. -spise, V. [7.2] [-|Sbi's8] vbs. -ning

(YSO. nagNyh.yiil929.17.8p.2). (ænyd.d.s.)

1) (jf. -æde; nu 1. br.) spise op; spise alt

hvad der findes (paa tallerkenen, paa bordet,

i huset), (han) anrettede . . et stoort Maal-
tid, og lood opspise alt Viltet paa een Dag.
Kyhn.PE.8. Greven . . var fuld, førend
Suppen var opspiist. Biehl.(Skuesp. VI.432).
Æblerne ere for læn^e siden opspiste.

MO. 2) (jf. -sluge 2.4; især fD) overf.: op-
bruge, fortære (sin ejendom, sine penge).
*da der var gaaet en halv Snes Aar,

|

saa havde jeg opspist min Faders Gaard.
Drachm.SB.81. uhyre Kapitalmængder .

.

anvises direkte til Opspisning. DagNyh.^/n

1929.17.8P.2. -spjælke, v. [6.i] '[-isbjæl'-

g9] {jf. ænyd. opspilche, sv. uppspjålka;
nu næppe i rigsspr) d. s. s. -spile (2). Fre-
derikke sad stiv og holdt Øinene opspjæl-
kede, saa man fiken Forestilling om, hvor-
dan en Hare ser ud, naar den sover med
aabne Øine.Gjel.GD.lOl. -splidse, v.

[6.1] (sj.) d.8.8. -slidse, -splitte, hans paa
Siderne opsplidsede Tunika var af fint

Purpur. SMich.Overs.afFlaubert: Salammbo.
(1902).173. -splitte, V. [6.1] vbs. -ning
(VSO.). (jf. -spalte, -slidse, -splidse; nu
1. br.) skære en split i; skære ell. sprætte op.
vAph.(1764). Maven bliver opsplittet (paa
dyret).HCMonrad.Guinea-Kysten.(1822).26.
Opsplitte en 'Pen.VSO. St&B. || i verf.
part. som adj.; om del af klædedragt (jf.op-
skaarne ærmer u. opskære 1.2j; en . .

Kofte med store opsplittede Ærmer. E^
lar.IX.21. (nu næppe br.) i anden anv.:
Næsesækkene . . opsplittede (o: om fejl ved
hestens ydre). Viborg&Neerg.HB.58. -spole,
V. [-,sbo.'l8] vbs. -ing (VSO.). i^ 1) [I.2] vinde
(garn) op paa en spole. vAph.(1759). Væ-
veren har opspolet alt Garnet og forlanger

mere. MO. Ludv. 2) [6.1] (sj.) vinde (garn)

af en spole. VSO. I. -spore, v. [3.3] [-|Sbo-'r8]

vbs. -else (S&B. D&H.) ell. (alm.) -ing (MO.
Saaby.'') ell. f -ning (vAph.(1764)). {ænyd.
d. s.; jf. -snuse, -støve) 1) i egl. bet.: komme
paa sporet efter (vildt, og derved fange ell.

dræbe det). LTid.172o.509. de Sorte (kan)
som Hundene, opspore et Menneskes Fied
ved Lugten. LSmith.DN.62. *Hestene tra-

10 ved saa let, som den Vildt opsporende
3Sigthund. Hauch.SD.l. 70. *med Hund og
med Hest | Han . . |

Opsporede Vildtet i

Hagel og Blæst. Hrz.D.1.54. 2) overf.; dels:

søge, lede efter; dels (og nu især) om resul-

tatet: finde (efter ihærdig søgen), min knappe
Tid . . tillod mig (ikke) at opspore saa
nøye, som jeg gierne havde ønsket, hvad
her og der var at finde i denne Materie.
Wadsk.(LTid.l740.201). I nogle Dage var

20 Rane ingensteds at opspore. Ing.EM.IlI.
211. Han søger . . at opspore Sammen-
hængen mellem Begivenhederne. FFe^.^
B.340.

II
(bibl.) udforske; udmaale. Hvo

kand opspore (1871 : udgrandske j himme-
lens høyhed, og jordens breedhedPSir.i.S
(Chr.VI). Visd.9.16. II. f -spore, v. [9.2]

{sv. uppsporra) anspore; tilskynde. Opspores
man . . af Lignelyst (o : til at kopiere uden-
landske opfindelser)^ da (skal man) altid

30 giøre Forsøget først i det Mindre. LM
Wedel. Samlinger omAgerdyrkning. I. (1 792).
14. Opspore Børnene til Fliid og Sæde-
lighed. VSO. -spring;, et. vbs. til -springe
(ell. springe op^. 1) [l.i] i egl. bet. Opspring
.. Er et Hop i å2in^. Moth.W74. Direkte
Opspring (0: paa en cykle) uden Hjælp af

Trin eller Pedal, maa fraraades. Cyclehb.9.

jl spec. (jf. Nedspring; især gym.) om den
første del af et spring. Hurtigheden for-

40 øges ved hvert Skridt Drengen nærmer
sig det Sted, hvorfra Opspringet skal skee.
Gymn.(1828).30. Gymn.I.162. jf: Op-
springsstedet maa være fast for at

kunne yde den tilstrækkelige Modstand.
smst.161. 2) [l.i] det, at noget, som kastes

ell. udskydes, springer i vejret efter at have
berørt jorden

\\ (jf. Oipsiåg 6.i) ^ om jyrojek-

til. MilTeknO. private Ejendomme (maatte
sikres) mod, at Projektilerne ikke . . ved

50 Opspringet efter Nedslaget kom ind paa
(deres) OmrsLSLde. Dagbl.ysl886.2.sp.3. Sky-
deregl.22. hertil: Op springsvinkel . .

den Vinkel, under hvilken et udskudt
Projectil springer op efter Nedslaget. Mil
TeknO. Scheller.MarO.

||
(sport.) om bold.

Gymn.II.118. efter Kastet lader (man)
Bolden falde til Jorden, for efter Op-
springet at gribe den og kaste videre.
FrKnu.LB.35. 3) [3.2] (jf-\øh 2.1, -skud 1;

60 gart., nu næppe br.) rodskud, mange ..Træer
(kan formeres)Yed Rodskud, eller Opspring
fra de i Jorden overlig løbende Rødder.
Bjerregaard. Anviisning tilTræavl.(1828).18.

-spring^e, v. [-isbreix'a] vbs. -ning (D&H.
se ogs. u. bet. 1 og S.2), jf. -spring, {glda. d. s.)

1) [l.i] om bevægelse opefter. \A) (nu l.br.)
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springe, gøre et spring i vejret, der opsprang
en fisk (1871 : sprang en Fisk opj af floden.

Toh.6.2(Chr.VI). opspringe af QlddåQ.vAph.
(1759). *Alle fra Sædet opsprang, og . .

|

Reedte til Maaltid flux. Éagges.NblD.lSO.
hans Hest . . blev sky af en opspringende
Hare. Molb.DH. 1.456.

|| (jf. bespringe;
landhr. ell. vet.:) Efter at disse Op- og resp.

Indspringninger have fundet Sted 2-3

Gange, plejer enhver Hoppe . . at finde
saa megen Smag deri, at den lader sig

hedaekke.Lehndorff.Haandb.f.IIesteopdræt-
tere.(overs.l884).8.

\\
(herald.:) en gaaende

oprejst Løve . . Undertiden er den saa
stærkt foroverbøjet, at den betegnes
som ops]^Ting ende. PBGrandjean.Heral-
dik.(1919J.124(jf. bet. 4=). 1 .2) (jf. -sprænge 1)

t springe i luften; eksplodere. *Skibet (var)
i Luften o^s^runget.Sort.HS.Glv. hånd
(stak) Ild udi sit Skib og lood sig og Folk
opspringe. Slange.ChrIV.612. 1.3) (jf. op 9.2

j

t overf.: svinge sig i vejret fra en lavere

til en højere stilling olgn'. en Familie, som
selv er opsprunget fra Intet. JSneed.YI.
251. 2) [3.2] t om kilde ell. vandløb : springe
frem; udspringe. Don . . opspringer i

Rysland.P^t<.9'.DP.547. Aar 936 Skal en
Kilde være Opsprungen til Genua. Borre-
hye.TF.42. 3) {Q.i] pludseligt aabne sig, springe
op. 3.1) (nu 1. br.) om dør, laas olgn. Pflug.
DP.770. *Da brat de Bolte revned,

|
Med

Gny den Port opsprang. Oehl.NG.46. *alle

Broer giver Gny, | hvert Borge-Led op-
springer. i)racAm. i^. 77. Jf88. 3.2) (bat.) om
frugtkapsler: aabne sig (langs en søm); især
i part. opspringende. S&B. (enkelt-

frugter) er opstaaede af een Frugtknude
i een Blomst og kan atter inddeles i op-
springende o: Kapsler, som tillige i Reg-
len er flerfrøede . . samt uopspringende.
SaUIX.73.

II
som vbs. Klappernes Op-

springning (Aabning). Drejer.ÉotTerm.103.
Lange. Flora. L. jf. Opspringningssøm.
S&B. D&H. 3.3) (nu sj.) om saar, revne olgn.

Man saae Saaret opspringe, kort efter at

hun var aareladt. K^O. || spec. (jf. -spruk-
ken u. -sprække 2; nu næppe br.) i 2)erf.

part. brugt som adj.: sprukken, revnet (om
hud olgn.). Deres Ansigter vare saa røde
og opsprungne, at de . . vare nødte til at

toe sig med Hviden af Y.g. Beiser.II.362.
opsprungene og blødende Brystvorter.
IiZetlitz.Huus-ogBonde-Raad.(1789).132.A)

[9] (jf' bet. 1.1 slutn.; herald., sj.) i part. op-
springende brugt som adj.: d. s. s. op-
voksende (se opvokse l.s).jf.PBGrandjean.
Heraldik.(1919).lll samt Larsen, -sprin-
ger, en. [-isbreix'ar] spec. (jf. -spring 2)
^: kugle, der er bragt ud af sin retning
ved at støde paa noget. OrdbS. -sprude,
V. [1.1, 3.2] [-isbru-'aa] vbs. -ning (VSO.).
(nu næppe br.) sprøjte i vejret. 1) trans.

Hvalen opspruder Vandet giennem Ho-
vedets tvende Lufthuller. VSO. 2) intr. op-
sprudende Draaber. Ørst.(DaFolkekal.l842.
177). -spraclle, v. [l.i, 3.2] [-,sbru9'l9]

(nu næppe br.) d. s. s. -sprude (1-2). *ræd-
somme Malstrøm | Opslynger (havet)

\

Med høit over Skyen opsprudlede Bølger.
Pram.Stærk.258. Sagnet fortæller, at der
opsprudlede en Kilde paa Stedet, ifO.

||

overf. opsprudlende Vrede. 7/80. -spræk-
ke, V. [6.1] vbs. -ning (vAph.(1759). VSO.).
(ænyd. d. s. i bet. 1) 1) (nu kun dial.) trans.:

d. s. 8. -sprætte. vAph.(1759). (tøjet) er ble-
10 vet opsprækket, vasket, banket. JCLange.

B.IOO. det vilde være yderst farligt, at

opsprekke (madrasser og dyner benyttede af
pestsyge), og lufte Fylden.Frankenau.Sund-
hedspolitie.(1801).37. VSO. Feilb. 2) (nu
næppe br.) intr.: springe op; sprække. vAph.
(1764). JBaden.DaL. || især i part. op-
sprukken brugt som adj. LTid.1762.397.
navnlig om hud: sprukkeyi. Mine Hænder
ere . . opsprukne af Kn\d.vAph(1764)(u.Op-

20 springej. de gjennemsugede og opsprukne
Brystvorter. Frank.KL.113. -sprænge, v.

[-isbr^ii'a] vbs.-mng (VSO. D&H.) ell.-e\se

(sendf.). {ænyd.d.s^ 1) [l.i] (jf.-springe 1.2

;

nu sj.) faa til at springe i luften. Krud-
Møllernes Opsprengelse i Luften. LTid.
1761.396. *Ruller Fjenden sit Stormtaarn
frem . . | Brændselsminen opspræng med
Klem,

I
Og lad ham i Flammen skrige I

Ing.VSt.99. „Soldater," raaber han midt
30 imellem de Kugler, der opsprænge Jor-

den under hans Rest. Holst.JNapol.l 98. jf:
(læreren) for ind i sine Klasser til hver
ny Time som en opsprængt Trop. KNor-
dent.JL.II.24. 2) [6.i] (nu næppe br.) aabne
(en dør) med vold. vAph.(1764). *tysl nu
opsprænges den knagende Dør. Gutfeld.l4.
*Det vilde Folk | Opsprængte . . Slottets
Porte. Kruse.DV.11.22. VSO. -sprætte,
V. [6.1] vbs. -ning (MO. D&H.) {ænyd. op-

40 (pe)sprætte; jf.op-skære 1.2, -spraékke 1;
især % perf. part. og som vbs.) navnlig m. h. t.

(søm paa) tøj ell. m. h. t. bog: skære ell. klippe

op; sprætte op. JBaden.DaL. *Jeg alting
maa opsprætte,

| Og sye den hele Tingest
om. Wmth.ND.49. Presning af en opspræt-
tet K\ole. Cit.l870.(Den gl.By.1927.42). en
farvet ulden Kjole, der rigelig kan lønne
. . Besværet ved OpsprÆtning, Farvning
og Omsynin^.VortHj.113.126. || hertil Op-

50 sprætte(r)-kniv. Tilskæreren . . stod med
Maal og Opsprættekniv i den ene
Haand. Riget.^yi2l912.4.sp.3. jf. D&H. om
papirkniv: Opsprætter-: VortHj.IV2.44.

'
(, V. [1.1, 8.2] [-isbrmi'da]

-sprude, -sprudle; 1. br.). IFalbe-Ha
sprøjte, 8.2] [-jsbrmi'^a] (jf

lansen.

Svensk-danskOrdb.(1912).396. -spunse, v.

[6.1] [-[Sbon'sa] vbs. -ning (vAph.(1764).
VSO.). (nu næpp>e br.) aabne (en tønde olgn.)

ved at aftage spunset. vAph.(1759). VSO.
60 -spy, V. [3.2] {ænyd. d. s.; nu 1. br.) opspytte;

opgylpe. Haar og Fjer, som (rovfugle) Kom-
me til at nedsluge, opspye de igjen i Klum-
per. CLStrøm.Naturnist.Læsebog.lI. (1842).
14. Larsen, -spyt, et. (jf. -spytte; især

med.) hvad man spytter, hoster op; spec. om
den smittefarlige slim, som iuberkulosepa-
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Henter opspytter. Opspyttet (Ekspektoratet)

kommer dels fra Lungerne og Luftrøret,

dels fra Svælget, Mundhulen og Næ-
sen. AFBasmussen. Haandb.f.Sygeplejersker.
(1891).56. ArnMøll.Sundhedsl.751. -spyt-
te, V. [3.2] vhs.-ning (MO.), jf. -spyt (jf.

-spy; især med.) spytte (slim, blod olgn., som
stiger op i munden) ud. Han har opspyttet
meget Blod. MO. stille en Spand paa Gul-
vet, for at en fortsat Opkastning eller Op-
spytning kan foregaa heri.VortÉj.112.260.

-spæde, V. [ll.i] [-^shæ-dQ; dagl.ogs.-iShæ']

(jf.skrivemaaden - sp e e. vAph.(l 764)). præt.
-ede (MO. Brandes.IV.309) ell.(alm.) -te;

part. -et (Brandes.1.298) ell. (olm.) -t ell. (nu
kun jy.) -spæd (LTid.175S.140. jf. Feilb.).

vbs.-ning (OecMag.1.285. FrkJ.Kogeb.118).
fortynde (en vædske), især ved tilsætning med
vand; spæde op. 1) (fagl, især kog.) i egl. bet.

vAph.(1764). Man (maa) opspæde Vandet
i Kjedelen (naar der skal laves sukker af
stivelse). Olufs.NyOec.I.128. denne Opspæd-
ning (o: med vand) — naar Vinen ikke er
særlig svær — ødelægger Vinens Karak-
ter. 7or<jHj.I7i.8^. FrkJ.Kogeb.91.jf.: Kun
under Regnskyl, naar Opspædningen er

det dobbelte af Maksimums-Spildevands-
tilførsel, løber Kloakvandet ud i Havnen.
Trap.^1.594. 2) (især nedsæt.) overf. LTid.
1753.140. det allerede rigeligen Fortyn-
dede findes her (o: i nyere moralske hjælpe-
bøger) endnu engang opspæåt Mynst.BlS.
1.322. 1 Sammenligning med Glasmaleriets
lysmættede Farvedyb ser (temperafarven)
saa flad og tynd og opspædet ud. JLange.
11.146. ingen Opspædning med germansk
Blod i Tidens Løb har siden (Cæsars
erobring) kunnet udviske denne Romani-
sering (i Belgien). JLHeib.(Belgien.(1916).
16). Il

(nu næppe br.) m. h. t. person. Hr. B.
er ingen flink Fyr. Han er selv en vissen,
blegsottig, opspædt KavaXer. Hørup.L90.
-spænde, v. [-isbæn'e] vbs. -ing (s. d.) ell.

(nu sj.) -else (YSO.). {ænyd. d. s.) 1) [1; ll.i]

udspænde, fastgøre og stramme noget, l.l) (nu
sj.) m. h.t.skydevaaben (bue(streng) ell.gevær-

(hane)): spænde; stramme (paa ny), de fik de-
res Buer paa nye opspendte. Holb.Hh.1.57.
een af dem satte mig een Pistol paa Bry-
stet med opspent Hane. Æreboe.180. *Jæ-
feren sin . . Flint opspænder. PFrim.(Sk
'id.XII.13). med opspændte Karabiner.

Aarhuus underOccupationenl864.(1864).5.
\\

jf. spænde buen (for) højt u. 1. Bue 2 slutn.

samt bet. 3.i: *U-dyd . . aldrig Buen faaer
|

Saa stramt og høyt opspændt, den meere
jo sittTaaeT.Wadsk.P.D2^. (Tilly fik befa-
ling) heller at eftergive, end imod Freds-
Slutningen Buen for haardt at opspænde.
Slange.Chrl V.662. 1 .2) (især fagl.) udspænde,
fastspænde v. hj. af et stativ, en ramme olgn.
opspænde, udsætte Garn for Fugle. vAph.
(1759). *(der) kan et andet

| Sædvanligt
Telt opspændes ganske Yiviåt. Bagges.DV.
VI.352. *Opspænder alle SeU, dem at ind-
hente! OehLRL.81. jeg har just her et op-

spændt Lærred staaende. I maa gerne
smøre det over. JLange.III.240. jeg kunde
græde som en opspændt Paraply. Drachm.
HI.19.

II
(nu næppe br.) m. h. t. tromme:

stramme skindet. InterimsFelt-Tieneste-Reg-
lement.[1788].84. 1.3) udspile ved at fylde;

spec. (med.) m. h. t. maven. *Hans Bug op-
spændtes strax, han færdig var at briste.

Éolb.Metam..58. BiblLæg.XVin.133. Un-
10 derlivet (var) noget opspændt, overalt
ømt for Tryk. SundhedsKollForh.1895.105.

2) [6.1] (nu sj.) spænde (noget sammenspændt)
op (fra hinanden); løsne. vAph.(1759). At op-
spænde Bæltet o: løse det fra Livet. F/SO.
Opspændte Skoe. ilfO. 3) [9.2] overf. anv.

af bet. 1. 3.1) (jf. bet. l.i slutn. samt -skrue

2.1^ t skrue (en fordring, en pris osv.) højt

op. han havde opspændt Tolden saa højt
udi Øresund.H:olb.DH.II.816. (ridderskabet)

20 tænkte . . at ville bruge Tiden og Lejlig-

heden til desto høyere at opspænde deres
Privilegier. Slange.ChrIV.18. 3.2) (jf. -spile

3, I. -stemme 3.i; sj.) i perf. part. brugt som
adj.: anspændt; opstemt, (han) var saa ner-
vøs opspændt, at han ikke lagde Mærke
til, at Lisbeth aldeles ikke ænsede hans
Ordre. Schand. SF. 202. Talerne holdtes
med en passende Opspændthe å.EBrand.
(PoUViil929.12.sp.2). -spænding, en.

30 [-isbæn'eii,] flt. -er (MO. FagOSnedk.). vbs.

til -spænde; ogs. om det at være (op)spændt.
VSO.

II
(især fagl.) til -spænde 1.2. Op-

spændingen (af ledninger) maa udføres
med megen Omhvi.TelegrTelef.271. jf.: Man
maa specielt kontrollere Opspændingen i

alle Barduner, idet det erindres, at en for

haard Opspænding formindsker Flyvema-
skinens hikkerhedskoetficieiit.Lovtid.192O

.

A.1620. hertil Opspændings-værktøj (værk-
40 tøj, hvori noget spændes under arbejdet.

EThaulow.Træ.(1912).258).
\\

(især med.;
nu 1. br.) til -spænde 1.3. Opspændingen
under Brystet var forsvunden (o: hos en

^y9)y og ^an kunde nu taale, at jeg (o:

lægen) trykkede ham der.PhysBibl.XY1.46.

II (^j-) iil -spænde 3.2. I Henrykkelsens
nervøse Opspænding løb Thomas hen og
vilde gribe FrandsensRsiand.Schand.TF.L
84. CP -spærre, v. [6.i] [-jSbBr'ø] v&s. -else

50 (YSO.) ell. (alm.) -ing (vAph.(1759). Horne-
mann.HF.13. Saaby.''), {ænyd. d. s.) aabne
vidt ell. højt; spærre op. vAph.(1759). Op-
spærre Døren o: aabne den paa viid Væg.
VSO.

Il
især m. h. t. øjne ell. mund: opspile (2).

Holb.Hh.1.432. *Opspær fraadende Flab,
|

Hylende Yenrisl Oehl.ND.167. *Jeg seer
hver snærpet Dame og Herre

|
Forbauset

Øinene at opspærre
|
Og Munden, saa

høit som de kan; | Ja, de er færdige at

60 tabe Yeiret\Winth.III.207. Kutlingefisk
. . med opspærret Gab farer frem og over-
rumpler et eller andet lille Krebsdyr. Bøv
P.AD.111. -sperge, v. [3.8] [-|Sbør'(q)a]

{ænyd. op -spørge, -spørie; jf. ophøre 1;

især i perf. part.) finde (noget), faa (noget)

at vide ved at spørge efter det; ogs. (sjæld-
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nere): spørge efter (noget for at faa det at

vide ell. finde det), rømmer (manddraheren),
saa hånd ej kan opspørgis og betrædis .

.

da skal hans Hovedlod . . være forbrut.

BL.6—6—1. vi ere hidkomne for at op-
spørge et got Herberg. Holb.Sgan.9sc. hun
lovede at . . gjøre sig al Møie for at op-
spørge nogen Efterretning om L. Qylb.T
T.74. Nu opspurgte hun ham hin Juli-

aften . . ^SLSLiiigi.Brandes.VII.SéO.jf. Feilb.

II
faa nogen ell. noget opsp|urgt, finde

nogen ell. (især) faa noget at vide. \vor iik

Herren dem (o: heksemestrene) opspurt?
Holh.E.ex.III.9. Justitsraaden fik opspurgt
en Plads for Charlotte paa en Præste-
ga.aTd.Schand.SB.266. Det er det Mærke
(af vin), du holder mest af. Nu har jeg
da endelig faaet det opspurgt. Bang.To
Sørgespil. (1891). 69. || i forb. m. bisætn.

Stræb at I kan opspørge, hvor (barnet)

opholder sig. S'kuesp.V.248. Hvad hans
Kone hed, har jeg aldrig kunnet op-
spørge. Blich.(1920).XXV.I.l.
opstaa, V. ['a>b|Sdå'; kirk. undertiden

(nb'sdå'j (i opstande. rS'0.(„Den gamle
Form af opstaaer")j. præt.-sio^; part.-sinsL^i

ell. (især som fk. ; nu ikke i rigsspr.) -staaen

(Pflug.DP. 830. Holb. Kandst. V.l. vAph.
(1759) („er brugelig i Tale og daglig."j.

Hrz.IX.196. Feilb.in.l032a^\ i fit: Holb.
Pants.III.2. arkais.: Rist.FT.47) ell. (især
som fk.; i rigsspr. kun (kirk., højtid.) i bet.

l.sj -standen ['{»)b|Sdan'(a)n, kirk., højtid.

a)b'sdan'(8)n] (Matth.28.6. Grundtv.SS.I.
563. Ing.BSE.VlI.82. i bet. 3: Matth.11.11
(1907: fremstaaet;. (dial.) i bet. 1.2: Feilb.),

hvortil som. intk. (sj.) -standet (i bet. 1.3:

Recke.GND.49), best. f. og fit. -standne (se

u. bet. l.s; i bet. 6: Frank.KL.151). vbs.(l.br.)

-staaelse (se u. bet. 1.2 og 5 slutn.) ell. -stan-

delse (s. d.), jf. Opstand, {glda. opstaa, op-,
upstande, jf. æda. (præt.) up stoth (Fragm.
28))

^)(jf' op2.ij rejse sig fra (siddende ell.)

liggende stilling, l.l) (nunæppe br.) iegl.

bet.; især: rejse sig for at gaa en i møde,
for at hilse paa en, for at tage ordet (i en
forsamling) osv. (undertiden m. overgang til

bet. 3). Da opstod Job (1871: stod Job opj,
og reev sin kap^e. Job.l.20( Chr.VI). der
opstod (1907: rejste sig) i Raadet en Pha-
nsæer. ApG.5.34. *Hun strax mod denne
Mand med Høflighed opstaaer.IfeZi.Poe/.
104. Krigerne opstøde i Yaahen.Blich.
(1920).1.72. *Som i Urtiden Aser

|
Op-

staae at dømme. Hrz.D.1.249. t.2) (jf. cp-
sidde 2) staa op af sin seng (om mor-
genen eller efter et sygeleje), de opstøde
(1871: stode . . opj aarle. lMakk.4.52(Chr.
VI). Hej I Jacob Skoemager I er du op-
st&aen? Holb.Jep.1.3. *En Time for Mid-
dag, Madamen opstaaer,

|
Saa drikker

hun først SukkerJade. Thaar.ES.26. Da
blev Moderen nedlagt paa et langvarigt
Sygeleje, fra hvilket hun aldrig mere op-
stod. Blich.(1920).XXX.200.

\\ især som vbs.

Denne tidlige Opstaaen var en Vane .

.

han . . vaagnede ved Fabrikernes første
Piben. PontJ".I1.204. Tag et Styrtebad .

.

straks efter Opstaae\sen.VortHj.II1.19.
\\

alt (saa tidlig) opstaaet, se HI. alt 5.

vel opstaaetl anv. som morgenhilsen:
Feilb.III.1032. OrdbS.(sjæll.); uden for dial.

især iron. : alt saa tidlig, jf. Feilb.
|j (1. br.)

i perf. part. brugt som aaj. en usædvanlig
10 tidlig opstaaet Forbigaaende (kunde) op-
dage Lysskjær bag Fagene i „Slagtermo'r
Dianas" sorte Hus. Schand.BS.172. 1.3) (især
bibl,, kirk. og højtid.) staa op af graven;
staa op fra de døde. Herren er sandelig
opstanden. Lue.24.34. der saaes et sand-
seligt Legeme, der opstaaer (1907: op-
rejses; et aandeligt Legeme. lCor.15. 44.
*Hvis Cato skulde nu opstaa,

|
Og see i

vore Dage,
|
Hvad Maade Folk anvender

20 paa
I

De Unge at opdrage. Falst.l. *0p-
standen er den Herre Christ,

|
Opstanden

YOT Forsoner. Ing.RSE.VII.Sl. opstaa af
død(e), døden, opstaa fra de døde,
se I. Død 3.1, n. død 1.3 slutn. opstaa
igen, se igen 7. || den opstandne, Kri-
stus. *Skiønt forynget. Skabningen

|
den

Opstandne møder I Grundtv.SS.I. 461. vi
tænke os hen til Jesu aabnede Grav,
tænke os hen i deres Kreds, for hvilke

30 den Opstandne viste s\g.Mynst.Præd.I.421.

II
billedl. min Kjærlighed er ikke død, den

er opstanden. JPJac.(1924). 1.214. Først
henimod Midten af det 18de Aarhundrede
begynder Pompeji at opstaa psiaxiy.StSprO.
Nr.117.25. opstaa af asken (som fuglen
Føniks), se Aske sp. 893^^.

2) (jf- op 3.2, opgaa 2.2; poet., højtid.) om
himmellegemer, især om solen ell. maanen:
hæve sig over horisonten; staa op. so-

40 len er n^fi opståen. Moih.S593. *Sol op-
staar, | Og Sol nedgaar. Grundtv.SS.I V.

365. *Saalænge stolt paa Himlens Blaae
|

Den blanke Sol opstaaer og daler.Winth.
SS.4. jf. Orient: den opstaaende Sols Rige
(o: Japan). KMads.JM.llO.

||
(sj.) perf.

part. brugt som adj. Den opstaaede Sol
blinkede i et Stykke Værktøj over hans
Skulder. Drachm.HI.286.

3) (jf. bet. 1.1 og 4 samt op 3.3; især bibl.)

^ træde (offentlig) frem; fremstaa; ogs.

(jf. bet. 5) om nye slægter: komme. Eders
Børn, som skulle opstaae (1931 : kommer^
efter Eder. 5Mos.29.22. I de dage opstod
(1871 : fremstod; Mattathias.ii¥rt/rfc.^.i ('C/ir.

VI). Hvem vover vel at opstaa og offent-
ligen at undersøge, om Hyklerens Lovtaler
ere sandfærdige eller ikke.PAHeib. TIS.215.
vi viste, hvilke Kundskaber Lægen bør
besidde, hvilken Dannelse og Øvelse han

60 bør have erholdt, førend han opstaaer som
selvstændig Practiker.iV^z/^J^y^cea. V.(1825).
436.

4) (jf- op 2.1 samt Opstand 1 ; bibl. ell. højtid.,

nu sj.) rejse sig til modstand; især: gøre
opstand, (navnlig i forb. m. mod). (Kain)
opstod (1871: stod . . op; imod Abel sin

XV. Rentrykt ^% 1934 67
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broder, og ihielslog ham.lMos.4.8(Chr.VI).
Margrethes Anordning (blev) hende afnødt

ved det opstaaende Folk. Rothe.NS.II.399.

var der udvortes Fred, opstod stundom
Sogn mod Sogn, for med Spydet at jevne
een eller anden Familietvist. 5/icA.('lP^0^.

XV.32. Regieringen lod udgaae en Op-
fordring til Folket at opstaae i Masse.
VSO.
5) (jf. op 3.3 ; især t^)om ting, forhold : blive

til; komme i stand; vise sig; begynde.
*Da opstaaer af Folkets forsamlede Hob

|

. . høitlydende Raab. Pram.Stærk.81. (disse)

Oldskrifter (kan) umulig have (nu: være)
opstået i Ardeshir Babegans Tid. Rask.
Udv. 11.190. Da der herover opstod en
heftig Strid (Chr.VI: begyndtes et oprør;
1907 afvig.).Ap G.15.2. den Tanke er endnu
aldrig opstaaet hos mig.HCAnd.I.142. Ilden
antændt (eller opstaaet) i en Bunke gi.

Sække. FolitiE.Val924.S. Byen er opstaaet
omkring det engang mægtige og rige
Mariager Kloster. DanmHVC.571.

||
(især

emb.) i præs. part. brugt som adj. de Heste,
som ved opstaaende Vacancer . . indsættes
i m.MR.18å3.266. de deraf opstaaende
Omkostninger. Ludv.

||
perf.part. brugt som

adj. Den herved opstaaede . . Krig . . gav
ham saameget at tænke ^slsl. Molb.DH.II.
353. De muligt opstandne Brandblærer
aabnes først senere. Frank. KL. 151. den
derved opstaaede Skade. Xm^v.

||
(nu 1. br.)

som vbs. Universets Udvikling eller Op-
staaelse . . af det tomme Rum. M.olb.F.132.

de Hovedteorier, som man tidligere har op-
stillet, naar man søgte at forklare sig Kræf-
tens Oi)staaelse. DagNyh.^yil925.3.sp.6.

6) (jh oj) 2.5) befinde sig i opretstaa-
ende stilling; staa op(rejst). B,\)f(jf.dog
bornh. oppstånijng, det at staa. Esp.249)
om person. Hvad heller jeg sidder eller

opstaaer (1871: staaer op^ da veed du det.

F8.139.2(Chr.VI). 6.2) f^^/. Opstander; nu
kun i præs. part., se bet. 6.3^ om ting. 'py-
ramide-rank jeg Toppen (o: paa et træ)
seer opstade. Stockf.(Rahb.LB.I.173). 6.3)

(til bet. 6.2) part. opstaaende brugt som adj.

Hiorte . . med lige opstaaende Korn. Pflug.
DP.740. to Hjulspor med en i Midten op-
staaende Kam.JNFanum.Bornholm.(1830).
163. Næsebenene (er) stærkt opstaaende
. . paa (hovedskallerne) fra den . . paa Møen
opgravede Høi. EschricU.(DaFolkekal.III.
114). en opstaaende Næse. DÆH.

|| (jf.
opspringe 4; herald.) om opvoksende iigur,

hvoraf kun hoved og hals ses. et af en Krone
opstaaende .. Restehoved. PB Grandjean.
Meraldik.(1919).112.

|| opstaaende kla-
ver, fcT, sj.) d.s.s. opretstaaende klaver (se

opretstaaende). Geb.MusK.95.
|| (jf. ned-

falde 3^ om flip. Flipper af gammeldags
opstaaende Form. Schand.BS.346. Til en
lang Hals tage opstaaende Flipper sig bedst
ud, hvorimod nedfaldende passe bedre til

en kort, tyk Rals.VortHj.II3.154.
\\ ^ i en

del (mere ell. mindre) faste forb. opstaa-

ende gods (alm.: staaende gods, se Gods
sp.ll92^). Pol.^hil904.2.sp.5. opstaaende
knæ, d.8. s. forkert knæ (se u. I. Knæ 6.5).

Funch.MarO.I.40. Opstaaende eller ver-
tical Lask. smsL/I.iO^. opstaaende lig,
d. 8. s. staaende lig (se u. H. Lig 1 slutn.).

smst.II.102. opstaaende støtte, om ('/iver

af) de støtter, hvortil et skibs lønning ell.

skanseklædning er befæstet. Harboe.MarO. i

10 substantivisk anv.: det opstaaende, om
skanseklædningen paa et skib. En Søstyrt-
ning rev alt Opstaaende med sig. CollO.

Den største Part af Søen traf Bougen,
Laaringen og det Opstaaende midtskibs.
Drachm.Py.l39. Ku8kJens.Søm.73. Det Op-
staaende . . anbringes ovenpaa øverste Dæk
for at hindre Mennesker og Dyr i at gaa
overbord. SkibsbygnK.104.

7) (jf. op 7.1 saynt Opstand 2) f om sag,

20 forhold: henstaa; vente, altsaa faaer det
opstaae . . hvad jeg . . hafver at tale om
Skolen. Gram.Breve.6. (danskerne) bade at

(mødet) maatte opstaae til St. Lauritzes
Dsig. Slange.ChrIV.53. i forb. w. med: de
begierte, at det maatte opstaae med Leh-
nets Annammelse, indtil Hans Kongelige
Majestæt sine myndige Aar hafde naaet.
Slange.ChrIV.15. smst.1188.

op-stable, V. [I.2] [-jsda-bla, dagl. ogs.

30 -|Sdau'la] vbs. -ing (s. d.). {ænyd. d. s.; jf.
-stakke) 1) anbringe, sætte i en stabel; stable

op. en opstablet hob Steene.LTid.1735.286.
saa mange opstablede Puder, saa de halve
kunde være nok. Biehl. DQ. III. 42. deres
Geværer stode opstablede langs Væggen.
Goldschm.1.361. \\ m. h. t. varer, rigdomme.
opstable Rigdomme. FS^O. først blevBriig-
ge, siden Antwerpen Stedet, hvor Eng-
lands uhyre Uldmasser oj)stabledes.yFerf.

40 BB.21.
II

i sammenligninger ell. billedl.

Isteden for at Gaderne i andre Stæder
ligge jevnsides, seer man dem her op-
stablede paa \iin2cnåen.Bagges.L.II.65. (an-
melderne) opstablede alle de trivielle, ro-
sende Adjektiver, som Sproget ejer.Sc/iaw6?.

F.489. 2) frembringe ved op^abling, opdyng-
ning; opbygge; opstille. *Har end Naturen
dig (o : Island) opstablet høyt i Norden,

|

Saa kand du see, du dog Stifbaren ey er
5Xivoråen.Wiwet.(LTid.l754.229). de sorte

Jernpotter, anbragte paa opstablede Ud-
steder. NHedin.HH. 37. (sj.) refl.: Men
Bygning . . som her opstabler sig (o:

Christiansborg slot). Wadsk.Skuepl.244. |l især

(gldgs.) billedl. og oftest i perf. part. orugt

som adj., om hvad der er ell. virker kun-
stigt, opstillet, tillavet osv. Wiedeivelt.T.40.

Hendes Haardhed havde for en Del væ-
ret kunstig opstablet, nu faldt den sam-

60 men, og Medfølelsen løb af med hende.
AndNx.M.161. Du (vil) ofte have hørt Dine
Bekendte more sig over . . en opstablet,

mislykket Middag. Const.GH.129. -stab-
ling;, en. [-jSda'blerj,, dagl. ogs. -|Sdau'leix]

flt. -er. vbs. til -stable (1). 1) som vbs. vAph.
(1759). Naar (pengestablen væltede) aabnede
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han regelmæssigt sine Læber til en lang,

tør Skratten, for straks efter at begynde
Opstablingen forirsi.Aakj.VF.lsr. jf.: Op-
stabling . . Fagudtryk for det at lægge
Tømmer el. Træ i Bunke paa en saadan
Maade, at det kan lagres og tørres. FagO
Snedk. MlledL: ved gjerrig Opstabling af

Eneste- og Toskillinger (havde han) for-

tjent sig en kjøn lille Forjnne. Schand.S
F.l.

II
(hogtr.) om satsarbejde, der ikke kræ-

ver megen omtanke. Opstabling af Fisk. Sal?
XVIII.548. 2) konkr., om hvad der er op-

stablet; stabel, det var ønskeligt, om der
maatte opkomme saadan en Storm . . at

alle disse Opstablinger (o: fruentimmernes
haarsætninger) kunde ryge at Argus.1771.
Nr.34.3. Skænken (i beværtningen) med en
Opstabling af Flasker og Glas. Pont.SM.62.

II (jf. -stable 2; dagl. (gldgs.) ell. haandv.)
nedsæt., om noget, der er grimt opstillet, vir-

ker klodset, massivt, kunstigt, hæslig 0^-
sta.h\ing. FagOSnedk. -istadse, v. [-|Sda-'s8]

1) [7.3] t forbruge til pynt og stads. Bost-
gaard. Lex. 044b. Indkomsterne, som de
have opædet og opstadset . . svare til Ud-
gifterne. jroZ6.ir/i.2J.469. Hun kan snart
opstadse den Smule, hun fortiener. F50.
2) [ll.i] næsten kun (nedsæt.) i perf. part.

som adj. : pyntet, udmajet (paa iøjnefaldende,

tarvelig ell. smagløs maade). (man) seer
mig opstadset og uåmeiet. Biehl.DQ. IV.
159. i Hamborg optræder Prostitutionen .

.

opstadset med en utrolig LuxviS.Levin.Træk

afLivet i Hamborg. (1858). 4. Wied. Fæd.l5.

jf.: de ærbare, lidt opstadsede Forhaver.
CMøll.LM.32.

II
uegl. (Velazquez's) Skildring

af det spanske Kongehus . . er i høj Grad
menneskelig ærlig og ligefrem og mærke-
lig lidt opstadset eller opstyltet. JXaw^e.
111.134. -stag^e, V. [-jSda-qa] vbs. -ning

(vAph.(1759). VSO.). (no. opstage (dial.

staka upp, utj i bet. 3, nt. op-, upstaken,
iy. dial. aufstaken, stikke (hø) op, jf. ænyd.
opstaage, oplede, nt. op-, upstaken, opsøge,

egl.: lede efter med en stage) 1) [l.i] f løfte,

skubbe, stikke op v. hj. af en stage. Amberg.
VSO. 2) [4.1] (nu næppe br.) stage (en pram
olgn.) op ad et vandløb. Prammen blev op-
staget fra Karrebeksminde til Nestved.
VSO. 3) [11.1] 07-opstikke 3 slutn.; vist

no.) afstikke (4) (en vej, rute) ved opsæt-

ning af stager, pæle osv.; jalonnere. S&B.
Larsen. Kaper.^ 4) [l.i] f m. h. t. hat(te-

skygge) olgn. (jf. op-slaa 2.1, -stikke 4J:
bøje op(ad); opkramme. Opstage en Hat.
vÅph.(1764). -stakke, v. [I.2] vbs. -ning
(VSO.). {jf. ænyd. opstække i sa. bet. samt
-stable; landbr.) sætte i stak; ogs.: bygge stak.

Stakkene blive . . opstakkede udi muelig-
ste Runding og Spidse, saa de kan skyde
Regn.JPPrahl.AC.62. Hvad Laden ikke
kan rumme, opstakkes uden for Gaarden.
VSO. Stakningen udføres omhyggeligt,
saa at Stakkene ere ensartet fast opstak-
kede og spidse foroven. LandmB. 1. 624.
-stalde, v. [I.2] [-isdal'o] vbs. -ning (Hjel-

holt.FalstersHist.I. (1934). 180. se ogs.ndf.),
{ænyd. d. s.; især landbr.) sætte i stald; ogs.:

sætte paa staldfodring. Adjutanternes Heste
kunne opstaldes i C2Lsernerne.MR.1790.
326. I Begyndelsen af Opstaldningen fod-
rer man fornemmelig med Halm og Løv.
Abildg.ét Viborg.F.49. syv-otte Heste, der
var opstaldet i Tørvehuset. Pon^LP.Fi.i 65.

LandmB. 1.167. jf.: Myrerne . . vaager
10 over de . . i Tuerne opstaldede Bladlus.
Frem.DN.645. -stalt, en. [-,sdal'd] flt. -er.

(i bet. 1 omdannet (i lighed m. Anstalt, Ge-
staltj af holl. opstal (dim. opstalletje^ og
opstand i sa. bet., opstal egl: noget opret-

staaende, bygning (af stal (besl. m. stille,

staa^, se Staldj) 1) (jf. Oprids 1; fagl., især
bygn.) tegning (lodret geometrisk projektion)

af en genstand (især en bygning), der viser

dens ydre, dens fagade (mods. Plan^; fagade-
20 tegning, (ofte i forb. m. af, til (Charlottenb.

1794.11.19), gen. (Trap.^VI.44) ell. poss.

pron.). Opstalt af det anseelige Portal for
(Frue Kirkes) Hoved-Indgang. Thurah. Vi-

truv.1.67. Opstalt af en Muur i Krydsfor-
h2Lnaiet.ForklMurere.10. perspektivisk 0^^-

st2i\t. KunstmusA.1921-23. 58. jf.: Kølner-
Dom . . med sin ualmindelig nøgterne Plan
og noget akademiske O^stdXt. EHannover.
NA.142. hertil: Opstaltsnit, i Reglen et

30 lodret Længdesnit gennem Bygningens
Midtakse og et Tværsnit vinkelret herpaa.
SaUXVIII.548.

\\
gengive, tegne i op-

stalt. (værket) indbefatter i Grund-Teg-
ning, Opstalt og . . i Giennemsnit og Pro-
fil, de fornemste og mærkværdigste . .

Bygninger. LTid.1745.595. en Deel af en
Spundsvæg er tegnet i en Opstalt af den
brede og den smalle Side, samt i et vand-
ret Gjennemsnit. ForklTømrere.106. vi teg-

40 nede Cylindre i Plan og Opstalt. PVJensen
Klint.Bygmesterskolen.(1911).48.

|| ^ kon-
struktionstegning , som fremstiller et lodret

snit gennem skibets langskibs symmetriplan;
sidetegning. Scheller.MarO. 2) (sj.) d. s. s.

Opsats 1(2-3). mellem disse Terriner, Fade
og Opstalter er der Gienstande af stor

K\instværd.Thiele.Breve.65. jf.: de monu-
mentale Opstalter af Danmark og Norge
(d: i slotsparken i Fredensborg).VilhAnd,

50 (DanmHVC.227). -stampe, v.[-|Sdam'68l
spec. (fagl.) i fig. anv.: 1) [3.i] (guldsm.)
med et (messing)stempel frembringe ophøjet
arbejde paa metalgenstande. Hinnerup.Juv.
444. 2) [7.2] (nu næppe br.) m. h. t. lerjord

olgn.: berede til (bygnings)brug ved stamp-
ning; stampe. Olufs.NyOec.I.40. -stana-
sig, adj. se obsternasig, -stand, en. flt.

-e. {ænyd. d. s. m. bet.: noget opstaaende; vist-

nok efter ty. aufstand; vbs. til opstaa, jf,
60 Opstandelse) 1) (jf. opstaa 4; især iD) det,

at (dele af) et folk med væbnet magt sætter

sig op mod regeringen (ofte: mod et paa-
tvunget fjendtligt herredømme) ; oprør. Holb.
DH.Il.i59. *Hvad kand dig (o: Knuds sø-

ster Estrid) derfor vel til saadan Opstand
drive

|
Imod Kong Knud? Graah.PI\IL20,

67*
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de (benyttede) enhver Leilighed til Opstand
mod en Overherre, som de kun nødtvungne
tSLSilte.Molb.DH.IL257. Kongen kaldte (stor-

men paa Bastillen) et „Opløb**, den Anden
(o: en hofmand) en Opstand; og han havde
storligen Ret. Blich.(1930).XXV1.162 (jf.

PEMullM35). Paa en stor Mængde Ste-

der . . udbrød da samtidige Opstande. Go/^Z-

schm.BlSJlI.209. Den, som ved Trykken
raader til Opstand mod Kongen . . straffes

med Landsforviisning eller Statsfængsel.

Lov^^/sl862.§5. 1830 den første politiske

Opstand, der sætter Tidsskel. Brandes.XII.
142. jf. Goos.lII.53. ofteiforb. gøre op-
stand: (Jon Arason) foragtede Kongens
Ordre, giorde Opstand i Landet med 300
Mænd.Holb.DH.lI.382. Jyderne, som ikke
kunde taale, at deres Konge var saa længe
borte, giorde Opstand. Suhm.Rist.1.529. de
have gjort Opstand fCAr. FJ: affald; 1931:
der . . har fundet Opstande Stedj fra gam-
mel Tid af. Esr.4.15. (nu sj.:) Hele Landet
var i Opstand.FSO. || hertil (tilfældige

og 1. br.) ssgr. (svarende til ssgr. m. Oprørs-j
som Opstands-aand (Sibb.Aa.I.205), -forsøg

(RSchmidtHT.119. billedl: JPJac.lI.98),
-mand (Blich.(1920).X.10) ofl. 2) (jf. opstaa

1) t henstand, de Udskikkede (maatte) be-
giære nogle Dages Opstand og Forlov til

at hiQvaiejse. Slange. ChrlV.457. 3) {efter

ty. aufstand i sa. bet.) f beretning om et

bjergværks virksomhed. Af den trykte Plan
og Grubernes Opstand kan erfares, hvor-
ledes Grubernes Tilstand da befandtes.
KSelskSkr.XI.106. -stande, v. se opstaa.

Opstandelse, en. [(ob'sdan'alsa, 'cob-

isdan'alsa] fit. (1. br.) -r. {ænyd. d. s. i bet. 1

samt m. bet.: opsættelse, glda. (i bet. 1) op-
stonnelsæ og opstandels (HellKv.29); vbs.

fil opstaa (opstande) (ell. staa op^)

1) (til opstaa 1.3; bibl., relig.) det at op-
staa af graven, fra de døde. l.l) i egl.

bet. man helligholdt Søndagen til Erin-
dring om Christi Opstandelse. fioi&.ÆJp.J.

334. *Ved Opstandelsen i Morgen (o: paa-
skedag)

I

Slukker du al Dødning-Sorgen!
Grundtv.SS.1.439. de hellige Ord, hvor-
med de Christne indvie deres Døde til

Opstandelsen. Ing.EF.1.46. I Haab om en
salig Opstandelse. 7/SO. jf.: Jeg (o: Kristus)
er Opstandelsen og hivet. M)h. 11. 25. || i

sammenligning og billedl. *i de bittre Smer-
ters Overmandelse,

|
— Selv i Resigna-

tionens mørke Taare —
|
Var der en

Himmelfart og en Opstandelse. Aarestr.SS.
11.196. Leret er (for billedhuggerværket)
Liv, Gibsen Død, men Marmoret Opstan-
delsen. ^er^rs.PP.i 76.

II (de) dødes op-
standelse. Matth.22.31. dersom der ikke
er Dødes Opstandelse, da er ikke heller
Christus opstanden (1907: oprejst/ i Cor.
15.13. kødets opstandelse, det, at men-
neskets legeme opstaar af graven. Jeg troer
paa . . Syndernes Forladelse, Kjødets Op-
standelse og det evige Liv. Katek.§82. paa
sine gamle Dage var (Ingemann) uenig med

Grundtvig om Kødets Opstandelse. Fti^
And.Litt.111.223. jf. ogs. Kød 2.3 slutn. le-
gemlig (Sal.^XV111.549) ell. legemets
opstandelse, d. s. Katek.§84. \\ Kristi
opstandelses dag, (nu l.br.) søndag, de
første Christne (har) længe . . helligholdet
tvende Dage, nemlig Jødernes Sabbat og
Christi Opstandelses 'Dag.Eolb.Ep.1.335.
LTid.1737.705. 1.2) efter præp. i, om til-

10 standen, efter at de døde er staaet op,
ell. tiden, da dette sker. i Opstandelsen
skulle de hverken tage til ægte, ei heller
bortgiftes. Matth.22.30. han skal opstaae i

Opstandelsen paa den yderste Dag. Joh.
11.24.

2) (til opstaa 1.2 ; nu opfattet som spøg.

anv. af bet. l.ij det at staa op af sengen
(om morgenen ell. efter et sygeleje), hun
(blev) sendt ind til sin Ægteherre, for at

20 paaskynde hans Opstandelse. Blich.(1920).

Vll.lOO. F;SO.(„spøgende"). Ikke mange
Dage efter sin Opstandelse fra Sygeleiet
modtog han en Skrivelse. Pai-M.IL.IiJ.477.
hans sene Opstandelse.ClføW.PJ^.8i. Tidens
Kvinder.Vil934.22.8p.l.

3) Uf' ^'^' uppståndelse i sa. bet. samt op-
staa 1.1 og 4; dagl, især spøg.) egl: det, at man
rejser sig (pludselig) p. gr. af en uventet til-

dragelse; i videre anv.: staahej; tumult;
30 opsigt. Almindelig Opstandelse. Det su-

ser i Skørterne. Man kan ikke finde Ord
for sit Raseri. CEw.LD.58. Pludselig lød
Barneskrig . . Det var Olgas Unge. Stor
OT^stanåe\se.'Wied.ImellemSlagene.(1914).64.
især i forb. som der blev ell. var ('stor, al-

mindelig osv.^ opstandelse, (opvartnings-

frøkenen) kom ind med tre Champagne-
Kølere . . Der blev en ren Opstandelse,
mens alle de unge klappede i Hænderne.

40 Bang.R.71. Der var stor Opstandelse blandt
de troende. Føreren sagde noget om, at
der var Mahdi Rygter i Omløb. LBruun.
TJG.239. Da der blev Opstandelse inde i

Boden, som om de vilde gaa, skyndte
Mikkel sig tilside. JVJens.FD.19. (fru Sø-
drings) Komme imødesaas med Forvent-
ning, om der end ikke var saa megen Op-
standelse som ved Fru B.eiheTgs.Galsch.SE.
106. lave, vække opstandelse: hjem-

so me . . vilde de jo lave en fæl Opstandelse.
Men han kunde jo lade dem grine. Pont.
F.1.65. Megen Opmærksomhed og en ikke
ringe Opstandelse vakte han ved en Dyr-
skue-Middag. ZakNiels.B.63.
Opstandelses-folk, pi {efter eng.

resurrection man (people), resurrectionist,
ligrøver; foræld., om eng. forhold) den be-
rygtede (ligplyndrer) N. N. og hans Moster
vare flygtede . . til England. Der skal

60 de . . være blevne hængte blandt en op-
daget Bande af de saakaldte Opstandelses-
folk, der skaffe Lig til Anatomerne. Jw^.
EF. 711.86. -mand, en. {se u. -folk; for-

æld., om eng. forhold) S&B. SaVXX.37.
opstanden, part. til opstaa.

Opstander, en. ['(objsdan'or] flt. -e»
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{ænyd. opstander(e)
; jf. Jioll. opstander i sa.

bet., mnt. upstander, oprører; til opstaa 6.2)

lang, tynd ell. smal genstand (ell. del af
et redskab), der staar lige i vejret; især

om lodret stang, stiver, bjælke, der er bærende,
støttende del i en konstruktion, en maskine olgn.

(af de talrige spec, fagl. anv. er ndf. kun
medtaget nogle af de vigtigste), de Hiul, de
Spillefiedere, de Opstandere, de Kiler, de
Stifter, der udgiøre et saa herligt Konst-
værk, som den velordnede . . den ved sin
Virkning elskelige monarkiske Regiering.
Bothe.(Rahh.Min. 1 786. 1.156). Teltbodens
Stager og Opstanåere.Drachm.FÆ.léé. den
vaklende smalle Stige, som man havde
surret fast til to Opstandere, der vare
drevne ned i Jorden. Schand.UM.265. den
løjerlige gamle Bro med dens portlig-

*nende Opstandere. Tops.III.368. Korstole,
Opstandere til den hellige Bog, Bedepulte.
VortEj.IV2.89. (soldaterne) snappede deres
Karabiner fra den Række Opstandere (o:

geværstøtter), der stod foran Bygningen.
Pont.D.163.

II
(nu 1. br.) om vandpost. Han

skal tilholde Inspecteurerne over Vand-
Compagnierne, at lade indrette de forord-
nede publiqve Pomper og Opstandere.^or-
ordn.^'liol701.II.8.§2. Hist og her i Gaderne
var der Vandposter, hvorfra Husene for-

synedes, naar Værterne ikke vilde sætte
sig i den Bekostning at lade indrette en
Opstander i Gaarden. Davids.KK.19. Gas
Vand.44. || om del af (ældre tiders) (bog-
trykker)presser, vævestole m.m. vAph.(17o9).
VSO.

II
om den lodrette stang, der bærer en

brøndvippe. Cit.l 769.(FrHeide.Midtsjælland.
(1919).11S). (de) mødtes omtrent ud for
Vippens Opsta.ndeT.Schand.F.244.

\\om lygte-

pæl, lysmast olgn. Gaslygternes Opstandere.
Schand.VV.69. de nyplantede Opstandere
til den elektriske S^orYe]. Jørg.Liv. V.54.

\\

om de pæle ell.jærnsøjler, der bærer et hegn, et

stakit olgn. Qnudtzm.Husb.194. Haandv.224.
II ^l/ om (lønnings) scepter, -støtte. Scheller.

MarO.
II (jfu.Op-ladnger, -løber 3.i, -stiver

1 ; dial.) lodret tømmerstykke i bindingsværks-
tavl, der forbinder sylden og løsholtet. Feilb.
AarbLollF.1927.Hjemst.35.

\\
(kurv.) om de

til bunden fastgjorte opretstaaende staver,

hvortil en kurvs vidjer fastgøres. Haandgern.
177.

||
(væv. ell. dial.) om forsk, dele af en

rok; især om den høje lodrette stok, som
paa en tværstang foroven bærer rokkehovedet.
Moth.S745. jf. Feilb. tidligere ogs. d. s. s.

Opstanderrok. VSO. \\ om opstaaende del paa
(ældre tiders) vogne (Schand.IF.156) ell. (jf.
Opstænder) paa (eskimo)slæder, der tjener
som haandtag ell. støtte. Havde han (o:

en grønlænder) ikke i samme Øieblik sat
sine Hunde i Fart og havt Haanden paa
Opstanderen af sin Slæde, var han neppe
kommen levende fra den dristige Undsi-
gelse. In^'.S^.JF.^l. Hele Tiden maatte
der løbes bag ved Slæden, mens vi holdt
os fast i Opstanderne for at styre den
gennem dette ujævne Hav af optaarnet

Is. Bangsted.EV.17 .
||

(nu næppe br.) om
haandgreb, haandtag (fx. paa en dør). VSO.
II (1. br.) om (bord)opsats. de vægtige Sølv-
opstandere og det øvrige kunstnerisk ud-
førte Bordstel.Ponf.LP. 71.50. Opistan-
der-næse, en.(l. br.) opstoppernæse. Gertz.

Overs.afLukianos.(1881).223. Pont.LP. II.

141. -pibe, en. (nu 1. br. i rigsspr.) pibe
med løst hoved og svampedaase (se Feilb.).

io dampende af lange Opstanderpiber. Rud
Bay.EP. 1.56. De stoppede . . i deres
smaa sure Opstanderpiber. jEJ^'e&er^. Faw-
dringsmanden.{1909).180. -rok, en. (jf.
Hjulrok; foræld.) rok, hvis hjul er anbragt
imellem to lodrette opstandere, og hvis ten er

anbragt oven over hjulet. VSO.II.597.IV.
0193. SprKult.II.85. -stilladis, et. (bygn.)
stillads, hvis i lodret retning forskydelige del

hænger i en ell. flere opstandere. Gnudtzm.
20 Husb.270.

Opstands-, i ssgr. se u. Opstand 1.

op-steg:e, V. ["isdai'a, sjældnere -jSde-qa]

vbs. -ning (VSO.). {ænyd. d. s.; jf. I. -brase,

-koge 1.1, -snurre 2, -syde 2; kog) 1) [ll.i]

stege noget, der har været stegt ell. kogt før.

VSO. kolde Levninger af . . Buddinger
kan skæres i Skiver og opsteges paa Pan-
den i Smør eller Margarine. Const.Kogeb.
120. (vi skal have) Koteletterne fra i For-

30 gaars. Opstegte.EGad&UGad.FP.9. 2) [7.3]

(nu næppe br.) bruge op ved at stege. Smør-
ret blev opstegt. 750. MO. 3) [7.8] (nu
næppe br.) ødelægge, forbrænde ved stegning.

Kiødet laae saa længe i Panden, at det blev
ganske opstegt. 7/80. I. -stemme, v.

[-isdæm'a] v&s. -ning (VSO. D&H.). {ænyd.
d. s. i bet. 1; jf. I. nedstemme; nu 1. br.) 1)

[6.2] Q'/". -spille 1, -synge) m.h.t.sang, musik
(ell. billedl.: digt): begynde at synge ell. spille;

40 istemme. Efter at (prædikenen) var endet,
hørte man atter en Sørge-Musique, op-
stæmmed af forberørte Sangere og Instru-

mentister. PB Mylius. CortAdeler. (1740). 78.

for at ende (tærskningen) værdig opstemte
Forsangeren „den tapre Landsoldat". Gjel.

GL.461. fire Blæseinstrumenter opstemte
en Koral. Pont.LR.72. \\ m. h. t. lovprisning

olgn. *jeg er ey i Stand, saaledes at op-
stemme

I
Hans velfortiente Priis og u-for-

50 visnet hot Wadsk.(LTid.l740.214). Graah.
PT.I.95. jf.: *Lovopst emmet Sang. /S/c

Vid.K.238. || uden obj. *Vor Clitou her (o

:

i denne bog) saa sødt og næt for os opstem-
mer.AlbThura.(Clitau.PT.[ v]). *{fuglen Fø-
niks) Opstemmer hele Dagen

|
Til Straale-

skyttens (o: solens) Pris. Grundtv.PS.VT.
362. i forb. m. m e d : *Opstemmer o Brødre I

med frydefuld Qvadl Thaar.(Rahb.Til8k.
1791.88). 2) [9.2] 67. 1- nedstemme 1) J^

60 m. h. t. streng, instrument: stemme i en højere

tone(art); m.h.t.tone: gøre højere ell. stær-

kere. vAph.(1759). Opstemmer Strængene
paa et Instrument. 7-§0. Dagen efter paa-
sættes Strengene og Instrumenterne op-
stemmes. Hornung, ungdoms- og Manddoms-
liv.(1868).123. 3) overf. anv. af bet. 2. 3.1)
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(jf. -stemt samt -spile 3, -spænde 3.2, I.

-stæmme 2) hensætte i løftet stemning. Fø-
lelsen for det Høie . . griber vore Hierter,
opstemmer vort Væsen, og giør sig til

Herre over os. Oehl.EwSJ.66. Lokketoner
fra en ny Verden, som i den ene Time
opstemmer, i den næste formørker Sindet.
Font.D.176. 3.2) m. h. t.grad, størrelse, navn-
lig af krav, forventning: forhøje; forstærke.

dehlenschlåger . . maa lige saa meget op-
stemme Begrebet om Konsten, som ned-
stemme det om hvad han deri hidtil har
udviist. Bagges.DV.XI.367. Naturvirknin-
ger, som frembringe Lys, kunne nedstem-
mes til at frembringe Varme, og . . de,

som frembringe Varme, kunne opstem-
mes til at frembringe Lys. Ørst.I.l50. op-
stemme sine KrsLY.D&H. IL -stemme,
V. se 1. -stæmme. -stemt, part. adj. (nu
næppe br. -stemmet. Oehl.XKIX.316). (til

I. -stemme; jf. nedstemtj. især i flg. anv.:

1) (ofte nedsæt., 1. br.) til I. -stemme 2, om
(stemme)klang, tone(fald): højstemt; patetisk.

ved høitidelige Leiligheder . . lægge (mid-
delmaadige skuespillere og prædikanter) sig

en egen Stemme til og tale i en høit op-
stemt Tone. Hauch.MfU.5. || (jf. bet. 2) om
digtning ell. følelse(s-liv). Recenscenten kal-

der disse anførte Begivenheder (o: drasti-

ske scener i „Thors Eeise") lavt stemmede
og løierlige Forestillinger (o: fremstillinger)

. . Jeg finder dem mythologisk sindrige,

det vil sige poetiske, altsaa opstemmede.
Oehl.XXIX.316. dette fjerntklingende og
højt opstemte Digt (o: Rungsteds Lyksalig

-

Jieder).VilhAnd.AD.133. Sange til Flaget
og Fædrelandet er ofte stærkt opstemt.
Folkeskolen.1933.797. 2) til I. -stemme B.i,

om person: i løftet stemning; i godt humør;
vel oplagt; ogs. om handling, optræden: som
beror paa, vidner om opstemthed. „Banner!
Du her! Hvad vil Du?" Banner (meget
opstemt): „Naa, naa! Jeg tænkte nok, at

Du var her, og jeg har en vigtig Efter-
retning at bringe I>ig.'*EBrand.GG.106. Og-
saa de Ældre ere opstemte og løsslupne,
saa de næppe kjende sig selv igjen. is^ed

Møller.Ilsebil.(1904). 77. (fiskerne) var op-
stemte efter en heldig Fisketur. jBwc^^.iT.

41.
II

spec. (især med.) om sygelig, eksalteret

sindstilstand. Patienten bliver irritabel af-

vekslende opstemt og neåtryktFrHallager.
Hy8teri.(1901).31. det fanatisk opstemte
og rodløse Liv, der fulgte paa Førkrigs-
tiden. Tilsk.1933.II.346. ved Siden af den
. . religiøse Exaltation har (patienten) væ-
ret kjendelig sexuelt opstemt. iTPowf.
Fsychiatr.1.50. I| (maaske opr. ell. delvis til

I. -stæmme (jf. Feilb. samt op-spile 1.2,

-spænde 1.3J) om den tilstand, hvori man
hensættes efter at have spist og drukket me-
get, glad gik han hjem efter Midnat, op-
stemt af Funch. Schand. TF. II. 150. Tyk
og rød i Hovedet med tunge, lyse Øjne
strakte han sig . . opstemt af Vin og Fest-
tanker. GyrLemche.FS.107. -stemt-hed,

en. især til -stemt 2. PLevin.DG.263. en
sygelig Ojistemthed. KPontRetsmed.!.
37. HHelweg. GrundtvigsSindssygdom.(1918).
20.

II jf. nedstemt sp. 1131^^: (billedet) har
en Opstemthed i den blaa Harmoni mel-
lem Hav og Vand (der) vidner om det
gode Humør, hvormed det blev malet.
EHannover.E.248. -sternasig, adj. se

obsternasig.
10 opstig^e, V. ['(nb|Sdi'(q)8] yræt. -steg ell.

t -stigede (lMos.41.2(Chr.VI). LTid.1726.
581. JJLund.HansEgedesLevnet(l 7 78).20);
part. -steget ell. f -stiget (Jer.9.21(Chr.VI).
Holb.Intr. 1.440. EPont.Atlas.il. xii). vbs.

-else (s. d.) ell. -ning (vAph.(1772).IIL
Schand.SB.196. Pont.LP.VII.109. Esp.249),

jf. I. Opstigende, {glda. d. s.
, jf. oldn. (vbs.)

uppstiga, -stigning)

1) (jf.op 1.1^ begive, bevæge sig fra et

20 lavere til et højere sted (ofte: langsomt ell.

med et vist besvær); stige op. t.l) (nu 1. br.)

om levende væsen (ell. personifikation), mod
kilde-porten . . opstigede de (1871: stege
de op) paa trapperne til muren; hen op
til Davids huns, og indtil vandporten mod
østen. Neh.l2.37(Chr. VI). Ved Opstignin-
gen til tredje Sal stønnede han som En,
der flytter et Fortepiano. Brandes.VII.134.

II
stige op af vandet; ogs. f: gaa i land (fra

30 et skib), de opstege (1907: stege op) af

YsLndet.ApG.8.39. en liden Stad . . hos
Euphratem beliggende, hvor Kiøbmæn-
dene opstige, og rejse saa over Landet
9. Miile igiennem Ørkene. Pflug.DP.877. |[

(uden for dial. 1. br.; især som vbs.) navnlig i

forb. m. i ell. paa, om bevægelse opad, hvorved
man indtager en plads, kommer til sæde ell.

hvile, jeg vil ikke opstige (1931: stiger

ej op^ paa min Sengs Leie. Ps.J!5^.5. spec:
40 stige til hest ell. til vogns, opstige til Hest.

vAph.(1759). VSO. Opstigningen (paa en
cykle). Cyclehb.9. Esp.249.

\\ (jf. Ballonop-
stigning^ hæve sig i luften. *I)iærve Ørn op-
stiger af sin Rede. Rahb.PoetF.II.4. Hauch.
SD.I.54. Opstigning med en Ballon. Schel-

ler.MarO.
\\
(især bibl. ell. relig.) fare til him-

mels; ogs.: opstaa af graven, jeg vil opstige
(1871: stige oip) i himmelen. Es.l4.13(Chr.
VI). Ing.RSE.VII.234. liig en Skikkelse,

50 der er opstegen fra Graven. JSauch.1.257.

II (jf. bet. 2) billedl. ell. i sammenligninger.
at sammenstille de Særsyn, Iagttagelserne
over Gjenstanden have lært os, og at op-
stige Trin for Trin fra Virkning til nær-
meste Aarsag. 0rst.VIII.36. *Tanken op-
steg til det Høie,

| Dengang den nedsteg
i sig selv. Heib.Poet.IX.lll. opstige paa
tronen, (jf.u. bet.4:) overtage regeringen.

Slange.ChriV.113. Mall.SgH.92. 1.2) (nu Æ
60 især i præs. part., se bet. S) m. tings.-subj.: Tf

stige; hæve sig. Røgen af Røgelsen opsteeg
(1907: steg op^ . . af Engelens Haand for

Gud. Aab.8.4. Wess.25. *Som Perler i et

Bæger Viin
|
Opstige let til Randen.Winth.

NDigtn.l. Ballonen opsteeg. F-SO. •Lige-
som Sydvinden ned over Bjergtinder gy-
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der en Taage . . |
Saaledes opsteg en Støv-

taage tæt under Krigernes Fødder. Gertz.

(Wilst.IL(1909).IIl.vJ3). uegl: *Fra de
glade Tvillingriger

|
Rørte Hierters Tak

opstiger. Bagges.IV. 196. Rundt om paa
Jordens vide Kreds opstige der Bønner
til Gud. Monrad.BV.9. paa Slaget 10,80 op-
steg der pludseligt et gigantisk Brøl fra

200 Tudehoni.Kbh.'y6l920.3.sp.3.\\(nu næp-
pe hr.) om (overfladen af) noget flydende, et

plat Taarn, hvor af Indbyggerne Aarets
Godhed eller Ufrugtbarhed dømmer, lige-

som Vandet paa dette Taarn meere eller

mindre opstiger. Pflug.DF. 983. (kviksølv)

udi Barometret . . opstiger paa lave Ste-
der. Holb.Ep.V.129. Suhm.Il.76. jf.: jeg
føler Blodet opstige i mine Kinder ved at

tale t\\Dem.Gylb.(1849).lII.171.
\\ (jf.opS.2,

Opstigeise 2; nu næppe Ir.) om opstød olgn.

vAphJl759). Maden opstiger o: stiger i

Halsen, kommer igien.ViSO.
|| (jf. op 3.2-8^

vise sig; komme til syne; om himmellegemer:
Maanen opstiger i sin Gl^mås.Hauch.HS.lO.
I den purpurne Himmelrand opstiger Sol-
skiven. Nans.M.150. (jf. bet. 2) billedl, om
tanker, følelser olgn. : opstaa (i ens indre og
blive en bevidst), hvi opstige saadanne Tan-
ker i Eders Hierter ? Luc.24.38. neppe kan
(jeg) hindre denne Mis-Tanke i at opstige.
Ew.(1914).V.51. Hvorfor standser De? Op-
stiger der nogen Betænkelighed.hos Dem ?

Goldschm.1.356.

2) i overf. anv. 2.1) (jf. op 9.2; nu l.br.)

stige, forfremmes i ære, rang, magt
olgn. Den fremmede . . skal opstige (1871:
stige) meget høyt over åig.5Mos. 28,43
(Chr.VI). Vendelboe fik da det Navn af
Løvenørn. Under dette Navn opsteeg han
siden fra een Ærepost til en anden. Mali.
SgH.42. hendes smaaborgerlige Drøm om
social 0-pstigning.Bomholt.JMS.193.

\\ om ud-
vikling; jf.: Tilegnelsen af Opstignings-
historien fra Dyret har været gjort van-
skelig. JVJen8.DF.10. 2.2) (jf. op 9.2; f om
varer eller priser: blive dyrere. De En-
gelske vare . . plagede med dyr Tid hiem-
me; Thi Kornet var opstiget fem gange
saa høyt, som ellers. Holb.lntr.I.440. Kon-
gen var kommen udi Erfaring . . at alle
slags . . fornøden Vahre, udi . . en u-til-

børlig og u-tallig Priis opstigeåe. Slange.
ChrIV.475. 2.3) (jf. op lO.i; nu kun i præs.
part, se bet. 3.2J gaa tilbage i tiden. Vi
see os . . tvungne til at opstige til de ældre
Tider, for af disse at udlede Kilderne til de
store Tildragelser. Sc%//e.Z7i^.J.jf. Ægyp-
terne lade Beretninger opstige mange tu-
sinde Aar. VSO. j| om slægtslinie. Den femte
Arv er Oldefædres og op ad, altsaa saa
vidt denne Linie kan opstige. Schytte.IE.
V.205.

3) (jf- opadstigende; 03 ell. fagl.) part.
opstigende brugt som adj. 3.1) som beteg-

nelse for bevægelse ell. retning. Et brat
opstigende X^veir.Bagges.Tryl.46. det skjøn-
ne Syn af den opstigende So\. Ing.KE.II.

159. Kyster med opstigende koldt Bund-
vand. /S^eews&i/.Geo^r.i^O. jf. sp. 1069^^«-:

Frue, jegveed ikke, om Synet bedrager mig,
eller om jeg forvirres af opstigende Dun-
ster?Skue8p.V.205. Opstigende slem Smag.
Leth.(1800).

II (jf. op I.3; betegnende (en linies)

retning; spec. (bot.) om en plantedels stilling.

Frøet er . . opstigende (adscendens) naar
det gaaer meer eller mindre parallel med

10 Frugtens Axe og er hæftet til Frøstræn-
gen med den underste Ende. Drejer.Bot
Term.123. Opstigende (adscendens) kaldes
Stængelen, naar den fra Begyndelsen er
svag og nedliggende, men efterhaanden
hæver sig bueformigt i Vejret. Lange.Flo-
ra.XLVii. jf.: Guld voxer ved Viinran-
kerne . . paa Tockayer Bierget . . Viin-
stokken . . bestaaer af en tyk lige opsti-
gende Guldtraad, hvor hos 3 Schichtenviis

20 krusede B.2inker.LTid.l728.397. \\ opsti-
gende knude, (jf.u.l.Knnde 6; astr.)

punkt, i hvilket en fra sydlig til nordlig
bredde gaaende vandrestjernes bane skærer
jordbanens plan. S&B. Selmar.^79. SaU
XIV.213. opstigende tegn, (astr.) be-

7iævnelse for de 6 tegn i dyrekredsen, der
passeres af solen, naar den har voksende de-

klination. SaVVI.586. 3.2) som betegnelse

for rækkefølge. Tonledere for de tolv
30 Moltonarter opstigende (o: fra den dybeste

til den højeste tone). MusikL. (1801).265. I

Blomsterstande med opstigende Udvikling
(botrytiske) find es oftest ingenEndeblomst,
men de sidestillede Blomster . . anlægges
samt blomstre i opstigende (midtpunkt-
søgende, akropetal) Rækkefølge, det vil

sige de nederste først, de højere stillede

i Rækkefølge efter hverandre. TT^arm.-Bo^.
57'8.

II (jf. bet. 2.3; om række af forfædre.
40 Slægten i de opstigende Led. JohsSteensir.

SU.3. navnlig i forb. som i opstigende
linie (jf. fr. ligne ascendante; sml. I. Linie
4.1; jur^ som udtr.for direkte afstamningsfor-
hold. Ruge.FT.304(se nedstige sp.ll36^^).
man (inddeler) den rette Linie i den rette
opstigende Linie, der indbefatter Ascen-
dentere, og den rette nedstigende Linie.
Nørreg.Frivatr.1.161. Er vor hele Familie
i opstigende Linie dig ligesaa dyrebar,

50 saa kan jeg tractere dig med et Portrait
af vor Oldemoder. jffr2;.i.550. LovNr.90^^U
1916.§60.2. 3.3) t som betegnelse for til-
tagen i størrelse, grad osv. (hvad) Aare-
ladens Misbrug medfører, i sær udi den
florerende og opstigende Alder, det for-
klarer Auctor grundigen. LTid. 1738.386.

\\

(gram.:) JBaden. Gram.l04(se w. nedstige
3.3;. Rask.IslS.197.

4) t (jf- dog Esp.484) m. obj.: bestige.
60 *Dette nu sagt, opsteg Melanthios . .

|
Hu-

sets Trapper i Hast. Bagges.Gieng.Till.25.

jf. bet. 1.1 slutn.: *(lykken) ej engang sig
knæler ned

|
For Majesteters Krone:

|

Men Trælle tidt, i deres Sted, |
Opstige

Kongers Throne.B,eenb.I.41. jf.: Deler
man (Teneriffa) i 12 Dele, saa ere ti deraf
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uopstigelige klippefulde Køie. Beiser.

IIM7.
Opstiselse, en. ilt. -r. {ænyd. opsti-

(g)else; vbs. til opstige) 1) (nu I hr.) i al

alm.: det at stige op (paa noget). || til op-
stige 1.1. hendes Bog (faldt) hende af Haan-
den, med (o: ved) hendes Opstigeise paa
Forsædet (o: i kirkestolen). Cit.l730.(RiX-

bertz.Aarh.III.157). hastig Op- og Nedsti-
geise (o: paa en hest). Beiser.l.SS. VSO. jf.
opstige 1.1 slutn.: (kejserens) Opstigeise paa
Thronen efter Faderens Bød. Slange.Chr
IV.507. Schytte.IR.1.52. Levin. || til op-
stige 1.2. Vejr-Glassenes Op- eller ^eå-
stigelse. LTid.l733.832. Rakettens Opsti-

geise, Vandets Opstigeise i Røret. Levi7i.

2) fj/.Op-slag 6.4, -stød 1-2, -stødelse, -stød-

ning 2; nu næppe hr.) til opstige sp.l069^^^;
om forsk, indre sygdomstilfælde.

|| (jf.Moåer-
stigelse^ om modersyge. Moth.S809. mode-
rens opstigeise. smst.M157.S467. VSO.
1 1 især i flt., om sure opstød fra maven (og
deraf følgende halsbrynde og daarlig smag)
ell. om ildebefindende, der mentes at stamme
fra dunster, der .steg op fra maven til hjer-

nen; „vapeurs" (jf. II. Damp 1.3, Dunst l.i

slutn.). vAph.(1759). Opstigelser, Hierte-
Klemmelser eller Yupeurs. LTid. 1761. 50.

Mod Opstigeise ogRæhning.OeconH.(1784).
III.50. *han Krampe, Sting og Hovedpine
fik,

I
Klababbelser, Opstigelser, Kolik.^a^-

ges.1.66. Madens OpstigeTse o: det, at visse
nydte Spiser atter mælde sig, som Følge
af en svag Mave. FSO. jf. sure opstød u.

Opstød 2: have sure Op stigeiser. T7eis-

bachsCuur.(overs.l755).36L
\\ (jf. Opstød 3.i;

billedl., om halvforglemte tanker ell. følelser,

der atter melder sig, ell. om ytringer ell.

meninger, der beror paa uheldig, misfor-
staaet, „ufordøjet" aandelig paavirkning (læs-

ning), visse uordentlige Lyster, hvoraf
disse gamle Giftesyge (kvinder) ventelig
af og til har Opstigelser. Ew.(1914).ILIO9.

Halsbrynde af Barndommens Klejner, en
Opstigeise af ældre Tiders Fordomme.
Grundtv.PS.IV.578. (digtene) ere Opsti-
gelser af ufordøjet Læsning i poetiske
Skrifter. PMøll.ES.II.27. jf. moralske op-
stød (u. Opstød 3.1j: „Hvad skulde . .

hindre Jer i at tage mod mit Tilbud, at

tilfredsstille Eders Hævn, og føre et mun-
tert, lystigt Liv, efter Eders Attraa og Til-
bøielighed?« — „Det fatter du ikke." —
„Aa jo — jeg veed ret godt, at I under-
tiden har Opstigelser og kan gaae i Drøm-
me.^ Hrz.IX.173. 1. 1 Opstigende, subst.

vbs. til opstige: opstigning. LTid.1727.85
(se w. I. Nedstigende 1). smst.1740.756. II.

opstigende, part. adj. se opstige 3.

opstikke, v. ['(obisdega] præt. -stak;
part. -stukket, vbs. -else (s.d.) ell. -ning (s.d.).

{ænyd. d. s.
; jf. glda. opstinge)

lj (jf. op 1.1 ; nu sj.) anbringe paa et

højere sted, især paa ell. v. hj. af en stang,

stage olgn.; stikke op, tilvejrs. Opstikke
paa ^p\å.vAph.(1764). Karlen opstak Høet,

Negene m. m.VSO.
|| (jf. holl. opsteken i

sa.anv.samt u. opsætte 1.2
; foræld.) spec.

m. h. t. flag olgn. (de) opstak Pavens Fahne.
LTid.1734.545. (flaaden sejlede) med op-
stukne Flagge paa alle Skibene. S/an^e.
ChrIV.709. Han lod det danske Flag op-
stikke. 7S0. billedl.: andre Historie - Skri-
vere, have indbildet Læseren, at de Ro-
mere havde opstukket deres Seyer-Faner,

10 endog ved Elben. LTid.1738.536. *i Øster-
Lide,

j
Sit Straale-Banner Gud

|
Opstak.

Grundtv.Bjow.53.

2) til op 6.1. 2.1) aabne ell. gennembore
ved et stik med en naal, en kniv olgn.; stikke
hul paa; gennemstikke.

\\ (jf. opskæret)
m. h. t. byld, blegn olgn. man har brugt
(imod kopper hos faar) at opstikke og aabne
K.opperne.OeconJourn.1757.844. VSO. (jf.
smst. u. Opprikkerj. sml. : (han) fremkom

20 med sin critiske Naal, som han til vor
lærde Verdens sande Tab alt for tidlig

nedlagde, og for hvilken der i vore Dage
vilde være saa mangen Byld at opstikke.
Bahb.Tilsk.l792.292.^(^, foræld.) Opstikke
Papirskardusen . . føre Rømnaalen, naar
Kardusen er sat til Bunds, igjennem Fæng-
huUet og stikke Hul paa Papiret, for at

Fængrøret med mere Sikkerhed kan tæn-
de Ladningen. Jlfi^TeJkw O.

i|
(nu næppe hr.)

30 m. h. t. vinfad olgn.: anstikke (2). jf. VSO.
billedl. : Det fad var opstukket, før det no-
gen tiid kom i din eje (o: din hustru var
ikke uberørt, da du fik hende). Bostgaard.Lex.
044c.

II
nu især (kog.) m.h.t. østers. Kogek.

(1829).59. Skallen opstikkes med en stiv

Kniv eller en Qsterskrnv. FrkJ.Kogeb.l48.\\

(jf. Opstiknin^ sp.1074^*; sko.) faa stingene

paa randsyet fodtøj til at træde tydeligt frem
ved at lade et stopperhjul løbe langs med

^ saalekanten , og stikke en lille rille i „ran-
den" mellem de enkelte sting; stikke op. et Par
Herre Fjederstøvler eller Sko, syet op-
stukket omkring Saalen og durchnejet i

Gelenket. Den gl.By.1930-31.55. OrdbS. 2.2)

(1. br.) medtage, ødelægge ved stik; i

part. opstukket brugt som adj. (jf. op-
skaaren u. opskære l.i slutn.). Se nu har A.
anbragt sin lange blege Haand klos op ad
Fru Funchs lille Sypigenæve. Ja for op-

50 stukket paa Pegefingeren af al sin Syning
det er Fru Funchl AHenningsen.DGE. 80.

3) (jf. op 1.2, 6.1 ; nu 1. br.) skære i (regel-

mæssige) stykker ved at stikke med en spade,

en ske olgn. (man) opstikker . . Overfladen
(af hedejord) i flade Tørv. Wilse.B.V.118.
Opstikker Smør o: optager det af Fier-
dingen, med en flad, dertil indrettet Skee.
VSO. jf. : Opstikning (som i Sukker-Rafi-
naderierne paa Gulvene spildes, og der

60 opstikkes). A^Vsl 758.
||

(sj.) afmærke ved

spadestik olgn.; afstikke (4). billedl.: Den
Overførelse af Virksomheden, der fore-

gaar ad de regelmæssigt opstukne Baner,
gennem de Nerveforbindelser, der for-

binde Cellerne. CLange.(KFaber.Erindrin-
ger omC.Lange.(1927).98).
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4) Cjf' op 1.1-3 samt opsætte l.s; foræld.)

opsætte, befæste (paa en omhyggelig,

kunstfærdig maade) ved syning ell. an-
bringelse af naale; m.h.t. beklædnings-

genstande ell. især hovedsæt, paryk ell. fri-

sure. *Hvad Halse-Tour kand koste? . .
|

Hvor mange Legg, der hører til
|
En ret

opstukken Klædning ? Wadsk.Brudev. VI.B
2r. flettede og opstukne Pidsker. Tode.S
T.1I.90. naar Hatten skal være sort, svær-
tes den . . fores og opstikkes eller staferes.

IIallager.82. brug deres egen Parykblok,
naar De vil opstikke Dronning Hartgretes
Sæt Blich.(1920).XX.43. opstikke et Ho-
vedtøi.750. det (medtog) for Soldaten lang
Tid at opstikke, glatte, runde og pudre
Haaret. Bra7ides.l.31.

5) (Jf'^V 11-1
; f(^9^'i foræld.) med grav-

stikken opfriske tegningen paa pla-
den til et (kobber )stik (naar man vil

tage nye aftryk). VSO. Aftrykket taget,

giort af en opstukken Plade. MO.
6) {til bet. 1; jf. holl. opsteken, ty. SLuf-

stecken) ^ give los paa, løsne skøde ell.

hals, henholdsvis, naar sejl skal bjærges, ell.

naar undersejl skal løftes ved stagvending;
(nu oftest:) stikke op. Opstikke Skiødene.
Roding. VSO. Opstikke KUsene. Harboe.
Mard. D&H.

7) intr. 7.1) (jf. op 1.3; sj.) stikke, rage
i vejret. Hist skiulede sig en Kirke bag
mørke Graner, forraadende sig blot ved
sit over Høien opstikkende Spiir. ^a^'^es.

DV.XI.105. 7.2) (jf. op 4.1 samt holl. op-
steken i sa. bet.) ^ i /"orft. opstikke i vin-
den, løbe op i vinden; (nu:) stikke op i vin-
den. Roding.

'

Opstikkelse, en. (nu næppe br.) vbs.

til opstikke (ell. stikke op j || spec. (sml. op-
stikke 3^ m. konkr. bet. (jf. Opstikning sp.

107é'''^^-): „(Kunstord.) S'aaledes kaldes det
Sukker, som opskrabes af Gulvet paa et

Sukkerhuus."F^'0. Opstikker, en. til

opstikke (ell. stikke op^" især i fig. anv.:

1) om person, l.l) (fagl. ell. dial.) til op-
stikke 1: person, som hjælper tækkemanden
med at sy (ved at stikke naalen op gennem
taget). Moth.S818. HPHansen.TrangeKaar.
(1932).16. Feilb. 1.2) O/- Opstikkerske^ f
til opstikke 4: person, som forfærdiger mo-
depynt. VSO. 2) (garv., foræld.) til op-
stikke 1: stang med en kløft i enden, der
bruges til at hænge huderne op med til tør-

ring og til at tage dem ned med efter tør-

ringen. JFBergs.G.35. OrdbS. f Opstik-
kerske, en. (jf. Opsætterske; til Opstik-
ker 1.2: kvinde, som forfærdiger modepynt.
ChrBorup.PM.334. Skuesp.X.32. hun skulde
have noget færdigt i større Hast, end hen-
des Syepige var eene i Stand til at faae
det færdigt i, eller . . hun havde noget
gammelt vasket Flor, at vilde have giort
Pynt af, og skammede sig ved at sende
det til sin Opstikkerske.Sa/i&.rasfe.lZP^.
13. VSO. t Opstlk-naal, en. {jf ty.

aufsteeknadel, knappe-, sikkerhedsnaal) 1)

„Er, hofi bogbindere, en lang stor synål,
som bruges til at helte og sye med i ryg-
gen paa bøger." Moth.^07o. 2) naal, der
brugtes ved opstikning af hovedsæt olgn. Am-
berg. Opstiknine, en. (O ell. fagl.) vbs.

til opstikke (ell. stikke op;. VSO. S&B. I|

til opstikke 1. Opstikning af YiøQt.BerlTid.

^l'il934.Aft.7.sp.4. jf.: (i haven) var ikke
Plads til at stikke den (o : en drage) op .

.

10 Ditlev (begav) sig da ud paa Engen .

.

Straks ved første Opstikning (o: da den
første gang blev sat op) steg Dragen til sin

fulde Éiø\de. JakKnu.In.l3. || til opstikke 2;

spec. (sko.) til opstikke 2.i slutn., om hand-
lingen at „stikke op" ell. (konkr.) om de v. hj.

af stopper(hjul) fremhævede sting, der for-
binder overlæderet med saalen. et Par Brude-
sko — hvide Atlaskes med gul Opstikning.
AndNx.PE.II.154. Herresnøresko . . rød-

20 brune med hvid Opstikning ved Saalen.
PolitiE.KosterbUltl922.1.sp.2.

|| (1. br.) til

opstikke 3 ; f konkr., om en art sukkeraffald

O/- Opstikkelse;. PWU1758. Brændeviinet
er brændt af Mallast, Opstikning og andet
Sukker-Affald.PZ.i8/3i782.

|| (foræld.) til op-
stikke 4. Hun lever af Opstikning. F/SO.
konkr.: Op-stikningen er faldet ned paa
din (kjole). Rostgaard.Lex.044c.

Opj§(til, et. ['(obisdel'] (sj.) vbs. til op-
30 stille: opstilling; jf. Opstilling I.2: Paa

Plaza Nueva . . var et heelt Opstil med
bemalede Figurer, udskaarne i Blikplader.
HCAnd.IX.303.
opstille, V. ['cobisdera] præt.-ede; part.

-et ell. (nu næppe br.) -t (Werfel.Fiskerb.5.

Agre.RK.49. Gylb.IX.42). vbs. -(n)ing (se

Opstilling; eZZ.f-else (LTid.1747.450. VSO.),

jf. Opstil, {til op 2.2; jf. ty. aufstellen; sml.

Opstalt)
40 1) i egl.bet.: stille op, anbringe paa
en bestemt maade (i oprejst stilling, paa
plads, i orden osv.); opsætte (1). l.l) m. h. t

ting. Bøgerne . . staae opstillede paa Sov-
den. LTid.1737.122. *Fugleskrækken

|
Op-

stilles, for at Sæden ei skal skades. Søtoft.

AM.96. I et lyst Værelse (fandt han) sit

Staffeli opstilt. Oylb.IX.42. opstille en M2i-

s\imQ.Scheller.MarO. opstille et Tagværk.
FagOSnedk.

|| (jf. bet. I.2) m. h. t. skakbrikker.
50 VSO.

II
m. h. t. garn, net, snare osv. opstille

Snarer, som for Ki2imsi\xg\e.vAph.(1759).
Fiskene . . lade sig letteligen fange i det
opstilte (j2irn..Werfel.Fiskerb.5. Edderkop-
perne opstiller 'F2iagnQt.NaturensV.1912.
171.

II (jf- bet. 2.1; m. bibet: udstille; stille

til skue. Nydelsen (o: i et museum) for-

høies, naar de sammendyngede Konst-
verker ere fordeelagtigt opstillede.Høyeri.

Thorv.21. opstille . . Varer til Salg. D&H.
60 man (er) i Færd med . . OverdæKkelsen

af een af de indre Gaarde (i Louvre) for
der at opstille antik Skulptur. Tilsk.1934.

1.144. 1.2) m.h.t. personer. Skolernes Børn
stode . . opstillede under Tilsyn af Lærere.
Thiele.Breve.34. Forbryderen blev offent-

lig opstillet paa Torvet. F/SO. m. h. t. model

XV. Rentrykt ^w/a 1934 68
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(jf. bet. 2.1 slutn.): opstille een til Mynster
at skildre etter. vAph.(1759). || især (;ji)

m.h.t soldater: stille i orden, i geledder, i

kampformation ; m. h. t. hær: stille i slag-

orden; ogs. (jf. bet. 2): oprette; stille paa be-

nene, opstille i en Sqy8idTon.vAph.(1759).
(fodfolket) var opstilt og paradeerede paa
alle Torvets fiire Sider. Agre.BK.49. Han
lod Regimentet opstille fire Mand høi.

VSO. opstille (^aZw.; udsætte^ Skildvagter.
S&B. (Belgien kan) nu bag stærke Grænse-
befæstninger opstille en . . meget stærk
Hærstyrke.Tilsk.l933.II.101. \\ refi. opstille

sig i en Sqvadron. vAph.(1759). opstille sig

i Række, Kø. D&H.
2) overf. 2.1) (jf. bet. 1) om virksomhed af

aandelig art; dels m. h. t. paastand, regel:

fremsætte; formulere; dels m.h.t.udreg-
ning olgn.: optegne paa papiret i en vis, ske-

matisk orden ; dels m. h. t. beregning olgn. : ud-
føre. Intet er lettere end at opstille en Ræk-
ke vilkaarlige Regler for Kunstværker. OeAZ.

(1851).XXV.190. et Paradox, som De blot

opstiller for at opgive en Prøve paa den
. . Kløgt, hvormed De veed at forsvare
det. Hauch.V1.178. (han) skulde skrive og
opstille sin Beslutning i bestemte Ord.
Goldschm. V.187. de enkelte opstillede Be-
regmnger.NaturensV.1912.323. opstille Be-
tingelser. Ludv. opstille en Ugeregning.
FagOSnedk. jf.: Individet, paa hvilket Ar-
ten er opstillet, blev . . fanget i Garn i

Issefjorden. Kjærbøll.684.
|| (jf. bet. 2.2;

fremstille (en person) i skriftlig ell. mundt-
lig beretning paa en vis maade (især: som
eksempel til efterfølgelse). Historien opstil-

ler os nu en Række af svage og uduelige
Regenter. FiSO. denne Fantast, rent ud
sagt, har De opstillet som et Mønster for
Disciplene. Schand.AE.182. 2.2) (jf. Opstil-
lingskreds; polit. ell. emb.) stille (fremstille,

anmelde) som kandidat til et valg. S&B.
Ved Folketingsvalget 1913 blev han op-
stillet som Socialdemokratiets Kandidat i

Givekredsen. ^to^ri.^IIJ. 4 75. jf.: Efter
den Valgmaade, som anvendes ved vore
kommunale Valg . . maa hvert Parti, op-
stille sin Liste. Munch.S.*(1908).36. \\ refl.

opstille . . sig som Kandidat. D&H.
3) (til bet. l.i; part. opstillet brugt som

adj. i udvidet (overf.) anv.: kunstig(t ar-
rangeret); forskruet; tillært, (indbildske
menneskers) opstillede, paatagne Mine gi-
ver (ved et pludseligt spørgsmaal) Plads for
et dumt og forlegent Udtryk. SSchack.Phy-
siognomiskeStudier.(18o8).75. det bekendte,
opstillede Portræt af Mickiewisz, støttet
til Klippen Ajudagh. Brande8.X.219. „Hvor
her (o: hos en forfatter) er smukt I" — „Hm— noget omstillet.''Bang.ES.385. jf.: Sel-
skabslivet . . giver Plads i sin rummelige
Ramme for meget Snobberi, mange For-
domme, megen Opstillethed.JBGad.TT.
93. KunstmusA.1926.105.
Op^itilling:, en. ['(ob|Sdereri] (-f Opstil-

ning. vAph.(1772).III). flt. -er. vbs. til op-

stille (ell. stille opj. 1) til opstille l.i. l.i)

som vbs. dog iagttages, at Dronningen alle-

tider ved første Opstilling indtager det
Feldt af hendes Farve, og Kongen det
Sindet. Skak.(1773). 9. de . . kostbare Midler,
ved hvilke man nu søger at sikkre sig

Instrumenternes urokkelige Opstilling (i

et observatorium). Urania.1846.84. Sagen
gjaldt en ny Gadelygtes Opstilling. Schand.

10 F.llO. Opstilling . . af en Maskine. Schel-

ler.MarO.være paa o'pstilling, (snedk.)

være i færd med at opsætte døre, vinduer osv.

i en nybygning. FagOSnedk.134. 1.2) m.
(mere) ko7ikr. bet, om den maade, hvorpaa
noget er opstillet, ell. (jf. Opstil; om samling

af opstillede (udstillede) genstande. De Mørke
Piecers (o: skakbrikkers) Opstilling fo; s^iZ-

ling). Skak.(1773).99. (hun listede) behæn-
dig Favnestykker ud af Stablerne og ret-

20 tede paa Opstillingen, saa det ikke saa let

kjendtes. Schand.BS.253. Butiksvinduerne
. . hvis Opstilling . . var bleven deran-
geret. J"PJac.J/.i4i. hist og her paa Hyl-
der Opstillinger af tvivlsomme Antikvi-
teter og koloreret VoreeWddn. Esm.II.125.
Som Sindbillede betragtet er den hele Op-
stilling (o: Drachmanns grav) en Misfor-
st2L2ie\se. Pont.D.115.

|| (fagl., l.br.) om
(stellet til en) kaleche (2.i). Larsen.

\\
(snedk.)

30 om hovedet af en træbearbejdningsmaskine,
en kutter (II), med paaskruede knive. Fag
OSnedk. 2) (især ^) til opstille 1.2. 2.i) som
vbs. MilTeknO. Stridskræfternes strate-

giske Opstilling.il/iZConv.yi.555. Opstil-

ling til klart Skib. Larsen. Artilleriet .. ta-
ger O ^stilling. Scheller.MarO. PaaVejen
tog Passagererne Opstilling ved Dørene
(i toget).B.T.''/Bl934.2.sp.3. 2.2) ^/.Flanke-,
Frontopstilling; m. (mere) konkr. bet, om

40 den maade, hvorpaa en gruppe personer
er opstillet, ell om selve de (i række ell.

geled) opstillede personer, jeg var uden-
for Teateret . . den Gang Billetsalget be-
gyndte — der var en vældig Opstilling.

Nans.JD.151. De Revolutionæres Opstil-

ling strækker sig i en Linie paa 12 Kilo-

meter fra Kasan-Banegaarden. BerlTid.

^Viil905.Aft.l.sp.2. 3) til opstille 2; ogs. om
den maade, hvorpaa noget er opstillet, ell. om

50 de opstillede teorier, beregninger, udregninger
osv. S&B. for at udfinde Formuen . . be-
høver man kun at samle Saldoerne paa alle

Aktiv- og Passivkonti for sig i en ny Op-
stilling . . Denne Opstilling kaldes Status

eller Balancekonto. SaZ.^/JI. 554. Goethe
søger at vise . . at det (ikke) var de uni-

verselle ti bud, der blev skrevet paa tav-

lerne, men derimod de detaillerede paa-
bud . . om renselse, ofring, sabbat . .

60 Opstillingen er dristig, sproget er følt

og hevddget.StSprO.Nr.162.9. ||
(skræd.:)

Opstillingen af Grundlinierne til Ride-
benklæder er nøjagtig den samme som
til almindelige Benklæder. Skrædderbogen.

(1922).16. II (polit.) til opstille 2.2. Opstil-

ling . . som Kandid&t. S&B. Opstillings-
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kreds, en. [3] (polit.) valgkreds, hvori en

(rigsdagsfkandidat opstilles. LovNr.139^^/4.

1920.§17. -spor, et. [i] (jærnh.) spor, der

bruges til (midlertidig) at henstille togstam-

mer 2)aa. JernbaneTMol934.4.8p.4.
op-gtirre, v. [1.8] [-isdir's] (jf. -se 1

samt nedstirre; poet., nu næppe br.). *Du
Plet . . hvor første Gang mit Øie

|
. . op-

stirred til det Bøie.Bagges.SV.220. *til

St. Antons Billed . .
|
Opstirrede Mæng-

den fra Alterets Fod. Staffeldt.48. -stiTe,
V. [1.2-3, ll.i] [-|Sdi-'v8] vbs. -ning (VSO. jf.

ndf.). t) (jf. -støtte; nu 1. br.) gøre stiv v. hj.

af stivere olgn.; ogs.: støtte (noget, for at

det ikke skal falde (sammen)); afstive (1-2).

Amberg. et Kjoleliv så langt som en ond
Dag og opstivet med et Utal af Fiskeben.
Blaum.Sk.76. Opstivning af Frugttræer.
NatTid.^^U1904.Middagsudg.4.sp.2. 2) (nu
1. br.) stive (tøj) paa ny. opstive en Krave,
en Kappe. ySO. MO. 3) billedl 3.1) (nu
næppe br.) part. opstivet brugt som adj.,

om hvad der er kunstigt ell. unaturligt. *Alt
opstrammet og opstivet

|
Fælder hun (o:

nornen) med Hjærtens Lyst,
I
Alt det gode

lænkebundet
|
Løser hun ved Øresundet,

|

Fejer rent for Ægers Dør. Grundtv.PS.
VIII.8. 3.2) (jf. afstive 2 slutn., Op-stiver 2,

-stramme 2; talespr., 1. br.) sætte mod i;

gøre energisk, opstive sig (med Drikke-
varer). S'Æ^. opstive en forsagt.DÆH. -sti-
Ter, en. [-|Sdi'var] 1) stang olgn. brugt til

afstivning; afstiver; især (dial.) om opløber,

opstander i bindingsværk (Esp.249), ell. om
plovsule (JPaludan.Møen.II.(1824).224). 2)
(talespr. (1. br.) ell. dial.) til -stive 3.2: d. s. s.

-strammer 2. D&H. OrdbS.(sjæll.). -stop-
pe, V. vbs. -ning (VSO. MO). (nu l.br.)

1) [1.2-3] udstoppe; stoppe, proppe fuld.
Fugle, Fiske, Amphibier, Orme, opstop-
pede eller i Brændeviin forvarede Insec-
ter. LTid.1759.215. vAph.(1764). S&B. 2)

[11] stoppe (fx. en sofa, en pude) paa ny;
stoppe om. Sophaen trænger til at opstop-
pes. 750. D&E. 1. t -stopper, en. til

-stoppe: person, der lever af at stoppe møbler
olgn. VSO. IL -stopper, en. (i bet. 1 ogs.

-stoppertj. {i bet. 1 fra holl. opstopper, (næ-
ve)slag) 1) (nu næppe br.) slag under næ-
sen; næsestyver, „et Slag i Næse og Mund
neden fra, helst med knyttet Næve."F-SO.
(„I Matrossproget"). „Et Slag under Næ-
sen med knyttet Næve; egentlig med
Tommelfingeren, idet den hviler fast paa
de andre Fingre.''JHSmidth.Ords.104. (vel-

komsten) bestod i, inden man var kommen
ud af Vognen, at holde den knyttede Haand
op mod Fader, med Udraabet: „De skulde
F.g.m.ha'e en Opstopp er t\'*MBeinhardt.
Familie-Erindringer.(1887).175. 2) (dagl.)

d. 8. 8. Opstoppernæse. Næsen var en Op-
stopper. Børd.RH.112. PoV^/d9S4.Sønd.9.
sp.l.

II
hertil (spøg.) ssgr. som: hans Næse var

krum, medens Jochimsens var opstop-
per a g ti g. -Sc/ifmrf. Ti^.IJ.i 70. Det sød e lille

Opstoppera.nsigt.VoreDamer.^^/2l921.17.

Hun slog en lille Opstopperkrølle paa
sin ypperlige græske 'Næse. AHenningsen.
FD.50. -stopper-næse, en. (egl.om næse,

der ligesom pludselig stopper op, ell. snarest

til IL -stopper 1, om næse m. bøjning opad
som følge af slag under næsen; jf. Opnæse,
Opstandernæse; dagl.) lille, kort næse, hvis

spids vender opad. ABerg.Éetskrivningsord-
bog.(1868).310. to blonde unge Piger med

10 uregelmæssige Profiler og Opstoppernæ-
ser. Schand.AE.308. (Høffding) havde et

morsomt Ansigt med en lille Opstopper-
næse. TiZs/c.i95c/.7.^04.

II
hertil (jf. opnæset;

spøg.): den opstoppernæsede, blege,
knevelsbartede Fyr. Schand.SB.107. B.T.^/4,

1922. 6.sp.l. -stOTe, V. se I.-stuve. f-straa-
le, V. [3.2, 11.2] stige straalende opad; ogs.:

begynde at udstraale glans, den . . mørke
Taage, som endnu hengte ved Horizonten,

20 (steg) høyere op; og igiennem det opstraa-
lende Lys blev en Stierne seet. KSelskSkr.
1.351. Øiet fulgte med Henrykkelse den
opstraalende Sol. FiSO. -stramme, ?^.[ll.i]

[-isdrBm'a] vbs. -nlng (Schand.AE. 74). \) (nu
næppe br.) gøre stram, stiv; siramme. Holst.B,.

S&B. 2) (jf. -stive 3; uegl.
|| (1. br.) m. h. t.

holdning, (ansigts)udtryk olgn. Hver søgte
at hilse gentlemanlike paa den fremmede
Herre. Garver Andersen gik lidt bag over

30 . . Bager Graff lidt til Siden ved den ener-
giske Opstramnmg.Schand.AE.74. hans An-
sigt . . med den fine, glatragede Hage og
den bøjede Næse, opstrammet af en pe-
dantisk Værdighed. GjeZ.Gi.5.

II
(sj.)part.

op strammet brugt som adj., om hvad der er

kunstigt ell. unaturligt. Grundtv.PS.VIII.8
(se u. -stive 3.ij. Man fortælle os ikke, at

det er opstrammet Patriotisme, naar (Wer-
geland) vægrer sig ved at lyse den (un-

40 der absolutismen udklækkede) samtidige dan-
ske Poesi i Kuld og Kiøn. HSchwanenfl.
HW.92.

II (jf. -stroppe; især dagl.) styrke

ens energi ell. mod, give (friske ) kræfter, dels

ved opmuntring, irettesættelse ell. straf: Alt i

alt lærte jeg meget hos Wolff. Min Energi
blev opstrammet. HPHanss.T. 99. dels (og

især) V. hj. af stimulanser som stærke drikke

olgn.: Opmandet, opstrammet af sin Halv-
riis, af Skinsyge, af moralsk Reaktion.

50 Schand.IF.340. en opstrammende Morgen-
bitter. i>awi2c6ro^.V7iPOP.i.sjp. 7. refl.: gam-
meldags Fusel, hvori Byens Borgere . .

havde opstrammet og sløvet sig gennem
Generationer. Drachm. F. II. 11. -stramt-
mer, en. [- \s6rTsm'9r] flt.-e.(til -stramme 2;

jf. -stropper; dagl.) noget, der virker opstram-
mende. 1) om opmuntring ell. irettesættelse

;

ogs. om slag, prygl. Hørup.II.104. I Søn-
dags var jeg . . rundt i Sundeved for at

60 uddele Stemmesedler til Tillidsmændene
og samtidig give dem en Opstrammer.
HPHanss.T. 137. (hesten) fik Pisken at

smage. Det var ret beset vist en anden,
der havde gjort sig mere fortjent til en
lille Opstrammer. BagnaSparre.(1913).71.
Kværnd. 2) om stimulerende midler, især
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stærke drikke, han var saa venlig at ind-

byde mig til at tage en „Opstrammer" og
en lille Bid i sit Selskab. ARosenkilde.An-
dersTikjøb.(1861).58. Hellere et Glas Sherry,
hvis De har det . . Jeg er saa Satans sløi

i dette Øieblik, skal jeg sige Dem, og træn-
ger til en Opstrammer. IstedMøller.Hugo
Stelling.(1893j.23. vi skulde tage os en
lille Opstrammer i Form af en Cocktail.

TidensKvinder.'*'U192 9.10. Feilb. -streg,
en. [1.3] (ty. aufstrich; især skol.) streg i et

bogstav (tegn), som skrives, menspennen føres

opad (mods. Nedstregj; optræk (B slutn.).

AlfrLehm.G.23. OBung.P.202. -strege, v.

[ll.i] [-|Sdrai'a] (sj.) optrække (en lime, li-

nierne i noget); billedl: Det er Diskussio-
nens Værdi, at Parterne er uenige i Bund
og Grund. Kun derved opstreges de to

Standpunkter til Fornøjelse og Belæring
for den afgørende Part, Tredjemand, hæ-
seren. Pol.Vil928.7.sp.l. -stroppe,!', [ll.i]

vbs. -ning. (jf. -stropper; talespr., 1. br.) op-

stramme (2); give en opstrammer (1). D&H.
\\ som vbs. med sin ugenerte Mund lod
(lægen sygeplejerskerne) ved enhver Lejlig-

hed mærke sine Opstropninger paa en
Maade, der gik god Tone og Hensynet
til deres Kjøn mere end nær. BSchmidt.
MD.307. -stropper, en.[ll.i] (til -stro-ppe

ell. stroppe op; dagl.) 1) d. s. s. -strammer 1.

(tjenestepigen) begyndte at sløje af og kunde
trænge til en lille opstropper.iV^Mø/Z.I?.jf4i.

2) d. 8. s. -strammer 2. Gadeordb.^ -strun-
ke, V. [ll.i] (7iu kun dial.) oppynte; op-
stadse; især i perf. part. brugt som adj.

Ro8tgaard.Lex.044c. Det Barn seer saa
opstrunket \xå.YSO. Feilb. -strutte, v.

[1.3] (1. br.) strutte i vejret; vist kun i præs.
part. brugt som adj. (det) stærkt opstrut-
tende Haar.Sc/tana.FF.i^. de højt opstrut-
tende Hindbærbuske. sa.S^.i 75. -stryge,
V. [1.1] [-,sdry-'(q)8] vbs.-mng(YSO. D&U.),
jf. -strøg. (ænyd. d. s. (HMogens.De Tol/fFatri-
arkerne8Te8tamenter.(158d).A8v), perf. part.
-strugen (Kalk.III.366)) 1) trans.: stryge op
ell. tubage. || m. h. t. ærmer. vAph.(1759).
„Hold Maade med . . Deres Kræfter .

.**

sagde den Gamle. Jens kunde da svare
. . med at opstryge sine Ærmer og vise
de vældige Arme. Qoldschm.SmaaSkildrin-
ger.(1887).117.

|| m. h. t. haar (frisure).
*Stolt blev hun (o: bruden) udstafferet

|

Med røde Silkeskrud.
| Det blonde Haar

opstrøget.Winth.HF.110. Haaret var op-
strøget og pviådTet.CBernh.NF.VIL15. Det
var nu ikke mere glat, kort Haar med
Skilning i Midten . . Nu var man „op-
strøget" med en Sløjfe oppe paa Hovedet.
AnnaBloch.Fra en andenTid.(1930).28. op-
strøget nakke, se I. Nakke 3.i. m. h. t. skæg:
vAph.(1759). Fipskæg og opstrøgne Mu-
stacher. Tilsk.1934.L107.

\\ (dial.) i perf.
part. brugt som adj., m. bet.: pyntet; op-
stadset. Feilb. OrdbS.(Fyn). 2) (sj.) intr.:

bevæge sig, stryge opad. paa Priveter hvor
der gives opstrygende Trækvind. Frawfe.

KL.64. -strække, v. 1) [l.i] CP strække
i vejret; især m. h. t. hænderne: strække ud
(under bøn), (oftest i perf. 2)art.). Jøderne
. . laae ideligen udi deres Bønner, og med
opstrakte Hænder til Himmelen tUbade
sig Guds Beskyttelse. Æro/6.JIf.L6-^4. *Der
gives Hytter,

|
Hvor Lynet ei slaaer ned,

Uskyldigheden |
Opstrækker Haanden

(OeU.YiI.171: Sin Finger strækker opj
10 imod Himlens B\2i2i.Oehl.(1841).YIL.239.

(et) Flagr af opstrakte Hænder. JPJac.IL
386.

II (jf. op 1.3yl m. h. t. ting, der har ud-
strækning i højden. *Som Kæmpe Kirke-
taarnet stod,

|
Høit opstrakt over lave

Vold. Oehl.XKIY.335. 2) [lO.i] (jf. ned-
strække 1 slutn.) f refi., om slægtninge i

opstigende linie. I Forældris Stæd ere alle

Oldefædre . . fra Olding til Olding, i hvor
vit de sig opstrekke kunde. X>JL.5

—

16—
20 9—1. -%tTtf,v.\1.2\vbs.'nmg, (tøm.) anbringe

strøer under (tømmer), som vbs. : Overenskomst
ml. Havnearbejdernes Fællesforbund og Tøni-
merhandlerforeningen for Kbh. og Omegn.^^k
1915.5. -strag, et. [l.i] vbs. til -stryge
ell. stryge op. Da lød det givne hemmelige
Tegn — et Opstrøg paa Spejlet af Døren
med Enden af en befugtet Finger. Blich.

(1920).X.141. Med en lille Børste gav han
Overskægget et sidste flot Opstrøg. Nans.

30 LL.169.
Il cT buestrøg, hvorved et instruments

strenge anstryges saaledes, at strøget begynder
ved buespidsen og ender ved froschen. S&B.
HPanumB.ML.70. G) -stroms, adv. [4]

i retning mod strømmen, arbejde sig møj-
sommeligt .. opstrøms. JYJens.LA.8. Faa
Favne fra sig Knap nok midtstrøms, saa
han et Havuhyre . . Synet forsvandt op-
strøms. Aakj.BT.202. det Punkt af Floden
Liffey, hvortil Laksen gaar paa sin Vej

'O opstrøms. NisPet.(DagNyh.^lil934.10.sp.5).
-studse, V. [11.1] vbs. -ning (Saaby.''). 1)

(1. br.) studse,̂ klippe (haar, skæg osv.) paa
omhyggelig vis. 'Marskens sirligt | Op-
stnåseåe 'Skiæg.Winth.HF.268. Han var i

Grunden køn med det lille sorte, opstud-
sede Overskæg. SMich.S.18. 2) (nu næppe
br.) pynte; opstadse, (han) var saa opstud-
sed i dag, at det var forferdeligt. Eos^
gaard.Lex.045b. Jeg kommer fra en Sø-

so fart og jeg har ikke faaet mig pudset og
opstudset til at lade mig see for fine

Qvindfolk. Ing.EM.L183. \Uiegl. *Du skiel-

ner fiint, min Gubbe I
|
Har Albert Mag-

nus . .
I

Opstudset dig paa dine gamle
Dage

I
Til en Skolastiker? OeR 71.^74.

t -studsig, adj. [2.i] {æ7iyd. -stu(d)tzig,

-støtzig, -stødsk, SV. uppstudsig; fra mnt.

upstutzig, nht. aufstiitzig; til studs, studse,

jf. ænyd. glda. upstød, opstød, opstod, mrit.

60 upstot, oprør) oprørsk; opsætsig; genstridig,

(faderen til datteren:) „giør min villie .
."

(kammerpigen til samme:) „giører eder op-
stviåtzig.'* Beenb.Æ.58. -stukke, v. [ll.i]

vbs. -ning (S&B.). forøge en metalstangs

tværmaal og forkorte dens længde. Naar to

Jernstænger skal sammensvejses, begyn-
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der man med at opstukke Enderne og
afskære dem skraat. HagJX.167. I. -stu-
ve, V. [7.2, ll.i] [-|Sdu'(v)9] (nu ikke i

rigsspr. -stove, se ndf.J. vbs.-nlng (se I. -stuv-

ningj. (kog., især prov. elL dial.) egl: koge

(opkoge) under laag; nu: varme (især grøn-
sager, kartofler osv.) i en jævning af mælk,
smør, mel osv.; stuve (op), en opstovet
Lamme-FieTding.KomGrønneg.II.209.*ET-
ter, som i Vand opstovet \sur.Worm.Sat.27.
Den Hviidkaal, som er opstovet med Fløde
eller Melk. Tode.ST.I1.75. opstuve. Am-
herg. VSO. varme Frikadeller med opstu-
vet liiYiåkasLl.Schand.TF.II.35. Opstuve-
de Kartotler. AarbMors.l929.9o. opstuvede
murermesternæser, seMurermesternæse. II.

•stnTe, V. [-|Sdu'v8] vbs. -ning (se u. bet. 2).

(ænyd. opstøve, opstyve) 1) [I.2] (nu næppe
br.) stuve (især: lasten i et skib) sammen.
Amberg. F/SO-C^Søterminus«). 2) [I.2, 7.i]

(fagl.) opdæmme, opstæmme (rindende) vand.

jf. (billedl.): Hvor en ^werve-^Bane staar
aaben, løber Strømmen lige igiennem den.
Lukkes den, maa Strømmen standse, opstu-
ves eller gaa Omveje. LFeilb.SS.215. || især
som vbs. Opstuvning. FyensStifts patrio-
tiske SelskabsLandbrugs- Tidende. IV.(1889).
138.sp.l. under Opstuvningen (af enge) til-

føres Yanå. LandmB. 1. 880. Flodbølgens
Opstuvning i Bugter kan ofte medføre en
meget betydelig Forøgelse af Flodhøjden.
Marke.MekaniskFysik.(1932). 60. \\ hertil ssgr.

som Opstuvnings-eng (LandmB.1.329), -me-
tode (OpfB.^I.608), -system (SaUVIL322),
-vanding (OpfBM.608). I. -stuTliiiig:, en.
[-|Sdu'(v)neix] (kog., især prov. ell. dial.) vbs.

til I. -Stuve (ell. stuve op;. VSO. D&E.
\\

konkr., om hvad der er stuvet ell. især om
jævning (af smør, mel og mælk), hvori noget
stuves. Feilb. II. -stiiTiiiiig:, en. se u. II.

-stuve 2. -stykket, part. adj. [6] (nu 1. br.)

delt i flere stykker. (Flensborgløven staar) op-
stykket i Atelieret og tagermegen Plads. Cit.

1859.(OBloch.HVBi8sen.(1927).198).-»tjl'
pe, V. [1.1] (f -stølpe. Moth.W77). {jf.
ænyd. opstolpit (haar)) 1) f stritte i vejret.

(en) Mand, med vildt opstylpende sorte
stride Haar paa Hovedet. CLStrøm.U.70.
2) (dial.) smøge (ærmer, bukseben osv.) op.
Moth.^077. Feilb. -stylte, v. [I.2] [-|Sdyl'<i8]

{vel dannet af opstyltet; sj.) sætte paa styl-

ter; vist kun billedl.: *Det er saa nemt at
være Helt, naar Slaget

| Med fuld Musik
fra Bøsser og Kanoner,

| Med Hurraraab
og Skrig og Hornets Toner

|
Opstylter

selv den Sløve paa Kot\mrneji. Drachm.
DM.170. -styltet, adj. [I.2] [-isdylWaf]
om fremstilling, væsen osv.: sat „paa styl-

tcr''; højtravende; skruet: svulstig. Madv.
(UnivProgr.1867.1.28). JLange.III.134(se
-stadse sp.lOGP^). (han) førte . . et Sprog,

I der (var) opstyltet og fuldt af forskruede
Vendinger og Billeder. 5er^s.if7.80. Han
var forarget over denne tomme og op-
styltede Fest. PontFL.89. Italieneren er
aldrig opstyltet eller svulstig i Deklama-

tion som en Tysker. Gal8ch.SR.223. hertil

:

(hans) støiende Væsen, der stundom kunde
udarte til fremtvungen Lystighed og Op-
stylte th ed. DTids8kr.l869.I.313. -styr,
et. [2.1] (ænyd. opstyre , opstør, oprør, no.
opstyr; jf. dial. opstyl (Hubertz.Ærø.(1834).
250), nt. opstiirn, samt ænyd. (adj.) opsty-
ret, oprørsk, sjæll. opsturet, oprømt; uden
for dial. (OrdbS.; Fyn) vist især som norsk-

10 hed, jf. S&B. Larsen.) uro; spektakel; især
i forb. som gøre, volde opstyr, vække
uro, opsigt, opstandelse (2). (CarllFsJTesta-
ment foranledigede et almindeligt Opstyr.
OWolff.E.ist.Ordbog.lII.(1810).144. Pela-
gius . . gjorde Opstyr med sine Lov-Taler
over Menneske -Naturen. Grundtv.EV.II.
204. da ingen af Familien ved, hvad dette
Ord betyder, volder det en Del Opstyr,
indtil den stille Dagligfred igen falder

20 over Ruset. Den nyeLitteratur.1927/28.222.

jf- (^j-)'- *Tag det (o: en i haaret fæstet rose)
ned igjenl

| Det Opstyr gjør mig jo grim
og gammel. Bergs.SandhedensMænd.(1894).
186. -styrtning, en. spec. [8.2] (sj. i rigs-

spr.): opkastning (I.2). Pers Svar var en
ny Opstyrtning, der rystede haus Legeme,
saa han maatte ta' Stødd ved Muren. Aakj.
VB.99. OrdbS.(Falster). I. -stæmme, v.

(alm. skrevet -stemme). [I.2, 7.i] [-isdæm'ø]
30 præt. -ede; part. -et ell. (sjældnere) -t (Troels

L.XII.108. Becke.LD.67). vbs. -ning (s. d.).

t) dæmme op for (rindende vand, saa det
standser og stiger); opstuve (II.2). Papen-
heim (lod floden) saa høyt . . opstæmme,
at Byen deraf blef oversvømmet. /S/aw^e.

ChrIV.606. har (yngledammen) intet Væld,
maae den opstemmes førend Vinteren ind-
falder, paa det den kand samles fuld af
Yand.OecMagJ.170. Bjærglandet (har) vir-

40 ket opstemmende paa Floden. Steensby.
Geogr.138. De opstemmede Mølledamme
med. snadrende Ænder. HVClaus.DL. 53.

2) (jf. I. -stemme 8; især ID) billedl. ell. i

sammenligninger, især i perf. part. brugt
som adj. (undertiden vanskeligt at skelne

fra opstemt;, idet (Darius) har set Faren
ustandselig nærme sig, er Iveren og Utaal-
modigheden opstemmet til den højeste
Angst. JLange.MF.109. den heftige Læng-

50 sel, der kunde opstemmes hos ham en
saadan Aften mellem Fremmede. Pow^.i^
P.VIIL188. Med opstemmet Aande un-
der Skinsygens Finsel. Bang. Udv.220. IL
-stæmme, v. se I. -stemme, -stæm-
ning, en. ('a/m.s/creve^ -stemning;. [- 1sdæm'-
neix] flt. -er. vbs. til I. -stæmme (ell. stæmme
op;« O Cif' Blodopstæmning) til -stæm-
me 1. Møllernes, særdeles Broe -Mølle
Vands Opstemning, skader de omliggende

60 Herregaarde paa mange Tusende Læs Høe.
EPont.Atlas.il.405. LandmB.L802.

|[
konkr.

:

sted, hvor et vandløb er opslæmmet. Aaens
lumske Fjender undslap hun (o: en hun-
laks) lykkeligt, klarede Opstemninger,
Laksefælder og drivende Garn. Fleuron.
VS.9. 2) (gym.) om øvelse i barre, ringe,



1083 Opstænder Opstødning; 1084

trapez olgn., hvorved legemet fra en stilling,

der er lavere end hændernes fæste, bringes

(stæmmes) op i en stilling med strakte arme
støttende paa redskabet. OrdbS. -stænder,
en. [-jSdæn'gr] (,//". Opstander sp.1065^'') vist

kun m. h. t. eskimoiske forhold, om de to, med
en tværstang forbundne stokke, der anbringes

bag paa slæden for at hindre læsset i at

falde af ell. for at bruges ved styringen.

Simpelt formet slæde fra Iglulik-Eski-

moerne. Opstænderne bagtil er to ren-

takker.KBirket-Smith.Eskimoerne.(l93 7). 76.

-stænge, v. [-isdæi^'Q] 1) [1.2-3] (j/. -stive 1

;

sj.) rejse et telt v. hj. af teltstangen. *(det)

fastopstængede Leirtelt. Wilst.Il.XIII.

V.240. 2) [ll.i] (iéi ell rid., foræld.) optømme
(en hest) med fuldt tilbehør (stang (kandar),
kindkæde osv.); oftest i perf. part.: To Mand
blev i Stalden hos Hestene, der selv-

følgelig forbleve opstængeåe.CAHoffmann.
Erindringer fraKrigenl864.(1892).169. jeg
(opdagede) et fjendtligt Kavalleridetaclie-
ment paa maaske 20 Husarer. Disse havde
begaaet den Uforsigtighed . . ikke at have
opstænget, men fodrede midt paa Vejen.
Man fik selvfølgelig travlt med at stænge
op. VortForsvar.^^kl898.4.sp.l. -stænke,
v. [l.i] [-isdæix'^a] („Et i nyere Tid i Ta-
len og Skriftsproget optaget, ikke ganske
correct Ord.^ifO.; nu 1. or.) især i perf.
part. som adj.: tilstænket (fra fødderne op-

efter). Frøken T., med Støvler paa Benene
og meget opstænket, hopper ind ad Dø-
ren. Heib.Poet. VI.25. PalM.AdamH.lI.275.
„Man kan ikke gaae midt paa Gaden,
uden at opstænkes," eller „blive qpstæn-
ket.^MO. opstænkede Støvler..7ør^./>-B.i77.

-stævne, v. [6.2] [-isdæu'na] {glda. up-
stæfnæ

;
jur. ell. emb., foræld.) indstævne (for

retten). *„Ja, Herr Bormester 1 Vi opstæv-
ned' er."

|

„Jeg veed det — for jer Torve-
underslæb." C/ir5orMp.Pilf.585. Han blev
opstævnet paa Raadstuen. VSO. -sted, et

ell. t en (Moth.S908). [-|Sdø-'a, 1. br. -,sdø8]

vbs. til -støde (ell. støde op^; især (jf. Op-
slag 6.4, -stigelse 2, -stødelse, -stødning 2)
til -støde 2. (om den ældre bet. „oprør" se u.

-studsigj. 1) t om modersyge. Moth.S908.
opstød af moåeTen.sm8t.S809. 2) det, at luft
ell. (sur) vædske fra maven stiger op (stødes

op) i munden; ræb; ræben (Éuctus). med
stor Vanskelighed kunde (føden) passere
der igiennem (d: svælget) . . Undertiden
kom (den) med stærk Opstød tilbage
igiennem Munden. KSelskSkr.VI.95. (rusen
kan) ved Hikken, Opstød . . blive mod-
bydelig. Hr^r.SIT.i 09. Han lod sin Mid-
dagsmad ugenert repetere ved flere Op-
støå.Schand.UM.96. hans runde Mave (hop-
pede) i Vejret under vældige Opstød. Po?i^.

LP.VIII.60. Panum.504, sure Opstød, bitre
Opstød. SaVXVni.549. jf.: Hvert Øjeblik
sendte den (o : en rist over en kloak) raadne
Opstød op i Ansigtet paa én. AndNx.PE.
111.2. 3) billedl anv. af bet. 2. 3.1) (jf. Op-
stigeise 2 slutn.; især dagl) nedsæt., om

ytring, følelse olgn. Det vilde tilfredsstille

min Vrede . . at see det vitterligt, at disse
stærke Ord (om at dø af elskov) (var) reve-
renter sagt, nogle slemme Opstød, lidt

Hikke, foranlediget maaskee ved for-

megen Romanlæsning. JiTierLFJ.SOO. Selv
hos den danske, ret intelligente og i det
Hele retskafne Embedsstand kan der
komme Opstød af en underlig Værdig-

10 heåsfølelse. Schand.O.II.59. Rørd.GD.155.

II
moralske o^støå ^ om (ytringer af) snæ-

versynet, sur moralfølelse. Wied.Da.30. Jeg
faar ikke moralske Opstød over illegitime
Forbindelser.flomo-S.KD.85. 3.2) (vulg.) som
betegnelse for en ubehagelig, sur person. Sub-
jekt, havde hun sagt, det sure Opstødl
CGjerløv.Mumlegøgen.(1920).95. Hun har
(en) daarlig Mave, det sure Opstød. Chr
Engelst.Jeghaderdig.(1922).106. -stede, v.

20 [-|Sdø-'cla] vbs. -else (s. d.) ell. -ning (s. d.), jf.
Opstød, {cenyd. d.s. m. bet.: bryde op, ødelægge;
nu sj.) støde (drive, jage) op. 1) i egl. bet.; fx.

(jf. op l.ij; bringe i vejret ved et stød. vAph.
(1759). II (jæg., foræld.) jage (vildt) op. S&B.
II (jf- op 6.1^ aabne (dør olgn.) med et stød.

vAph.(1759). *Han med sit mægtige Spiir
opstødte da Børen. Storm.Br.42. Rein.358.
VSO.

II
om knusning i morter; dels (jf. op

11.1^: støde (noget) om igen (vAph.(1759));
>o dels (jf. op 7.2j; støde færdig; støde alt det,

der skal stødes. Den Smule er snart opstødt.
VSO. Alle disse Gryn faae vi ikke op-
stødte i Dag. MO.

II (jf. op 3.1, 6.1J om op-

hakning. vedkommende Grundeiere . . have
at besørge lis og Snee opstødt og sammen-
feiet. In8tr.'yil801.§4. VSO. 2) (jf. -stød 2,

-stødelse, -stødning 2) støde luft op fra ma-
ven; ræbe. vAph.(1759). FSO.(„Lidet bruge-
ligt").

II
som vbs. fuldkommen metallisk

' o Jern foraarsager, naar det opløses i Ma-
ven, Opblæsen og Opstøden. Tychsen.A.II.
S60.

II (jf. -stød 3.1; billedl. Naar Kakka-
due (o: en komisk person i et skuespil) . .

opstøder det Ord: Mariane, saa leer alle

Mennesker. Kierk.VI.42. -stedelse, en.

[-isdø-'dalsa] flt. -r. (ænyd. d. s.; jf. Op -sti-

gelse 2, -stødning; nu næppe br.) vbs. til

-støde (2) (og støde opj. 1) d.s. s. -stød 1.

Moth.S909. Rostgaard.Lex.044c. 2) d.s. s.

50 -stød 2. Moth.S909. Mange . . plages af

korte, ikke ret lettende Opstødeiser. Totie.

ST.II.7. Man maa lægge Mærke til, om
(patienterne) have Opstødelse . . om det,

som støder op hos dem, lugter suurt. Pau-
lizky Anviisning tilSundhedspleie.(l 798).437.

-stedning;, en. [-|Sdø-'9neii, -|Sdø5'neix]

vbs. til -støde (og støde op^. VSO. 1) (1. br.)

til -støde 1 II
spec. (jæg., foræld.): opjagning

(af vildt). Til denne Jagt er en Dobbelt-
w flint særdeles nyttig, da Man ved Flok-

kens første Opstødning altid kan komme
til at gjøre tvende og flere Skud, om der
ere Geværer til dem. Blich.(1920).XVI.167.
2) (jf. -stødelse 2; nu næppe br.) d. s. s.

-stød 2. Patienterne . . ere meget plagede
med Vinde og Opstødning. WeisbachsCuur.
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(over8.1755).202. Malurt lagt under Fod-
solerne, og gaaet dermed, betager og Op-
støån'ingen. En megetnyttigLægebog*(1807).

17. i -støj, subst. {vel dannet af Støj efter

ord som Op-rør, -stand, -styr, -tøjer; jf.

ogs. glda. upstød, oprør (u. -studsig^) oprør;

tumult. *(jeg) tvivler jpaa denne samme
Stat (o: en republik) |

Kan sig for Opstøi
i Længden hytte, | Og ikke giøres en Dag
til Bytte | Af nogen svinepolisk Magnat.
TBruun.IV.82. -stølpe, v. se -stylpe.

-stette, V. [1.2-3] vbs. -ning. {ænyd. d.s.;jf.

-stage 1, -stive 1, -stænge 1; nu sj.) sætte

støtter til, forstøtte (noget opretstaaende).

Moth}077. Rostgaard.Lex.044c. || som vbs.

Opstøtning. S&B. Larsen, -»tøjre, v. [3.8]

[-isdø'v8] obs. -ning (s.d.). {ænyd. d. s.; jf.
-støvre) 1) i egl. bet., om (jagt)hund: opspore,

opsnuse (vildt olgn.). ved Jagthundenes
Hielp, som opstøvede ham, fandt (man)
ham endelig lam og elendig i Træet. Holb.
DH.II.6. Ved Navnet Jagthunde forstaaer

man dem, der bruges til at opstøve, jage
og forcere Harer, Ræve Scu.Werfel.Jagtb.
62. da Jægeren selv fælder Dyrene (be-

staar hundens) Arbejde . . i, at den opstø-
ver dem. BMøll.DyL.L86. 2) i videre anv.:

finde, skaffe sig oplysning om (ved ihærdig
søgen, ved anvendelse af kløgt ell. list); under-
tiden nedsæt.: (paa uhæderlig maade) skaffe
sig oplysning om noget, som ikke vedkommer
en (jf. VSO. samt -snage^ , ell. (m. tilknyt-

ning til Støv, jf. Leth.(1800)) : søge ell. finde

ved at rode i gamle, støvede sager (især : bø-

ger); opsnuse (2). En vis Markskrieer . .

havde en Abe, der synderlig kunde op-
støve og bringe for Lyset alt hvad man
skinlede. Holb.Hh.L225. *Top! siger

|
Ge-

meenlig alle Kammerpiger
j
Til Forslag

om at gaae paa Eventyrer
|
For at op-

støve friske FyreT.Wess.129. Han opstøver
Fruentimmer i Smaagaderne. F/SO. Han.,
opstøvede hos en gammel Bekjendt en be-
hageligere Bopæl . . for taalelig Priis. Hrz.
(DaFolkekal.1842.95). Det er en Hemme-
lighed, som jeg nok skal opstøve. Pa/ilf.

Foes. 11.41. Overalt vaktes Begejstring
for den klassiske Oldtid. Man opstøvede
Haandskrifter, man tydede dem. TroelsL.
1.8. -støvning, en. [-|Sdø'vnei],] 1) [l.i]

(sj.) det, at der ophvirvles støv. (veje) med
Træbrolægning, udelukkende beregnede
til Bilkørsel, hvorved man undgaar den
stærke Opstøvning. Pol.*/sl907.4. 2) QP som
vbs. til -støve. Larsen. D&H. f -stavre,
v. [3.3] {efter ty. aufstobern) d. s. s. -støve
1-2. (de) Kiærligheds-Billetter, som . . de
sendte mig omkring med til alle de Frue
Rynkenborger (o: ældre damer), som vi
kunne opstøvre. Skuesp.V.l 79. -tsng^e, v.

[l.i] [-|Su'(q)9] (tidligere ogs. skrevet -sue.

VSO.). vbs. -ning (MO. SaVXVin.549).
1) i egl. bet.: suge op. l.i) (nu 1. br.) suge
(en vædske) op med munden. Opsue Vand
giennem et Røt.VSO. Der hørtes kun de
to gamle Fruentimmers Opsugen af Kaffe

af Underkoppen. 5cAawd.^S.^46. \,2) (især

fagl.) om organer hos levende væsener: op-
tage (nærings)vædske. Grenen (har) Kar .

.

hvorigjennem den opsuger sin Næring
fra St-dmmen.Drejer.(l)aFolkekal.l842.145j.
Næringsstoffernes Opsugning og Omdan-
nelse (o: i det menneskelige legemej. LandbO.
III. 717. Alkohol . . synes at kunne opsu-
ges gennem Maveslimhinden. iSaZ.''XViIJ.

10 549.
II

hertil fx. Opsugnings-organ, -proces,

-væv, se SaUXVIII.550. 2) O billedl.anv.af

bet. 1(2). (han stod) Rousseau altfor fjæmt
til, at han direkte kunde have opsuget
tankestof fra ham. HLBisgaard.Den da.Na-
tionaløkonomi i detl8.Aarh.(1902).77. Land-
mandsbanken havde opsuget lokale Bank-
foretagender. Berl Tid.^^kl 922.Aft.7.sp.l . en
stærkere Stamme opsugede en svagere i sig.

FrPoulsen.UrtidensKunst.(1923).ll. -snm-
20 me, V. [10.2] [-[Som'a] {jf. ty. aufsummen,

en^.sum up; nu 1. br.) d.s.s. -summere; uegl:
*Her nogle Kiøbmænd har bestyrtede for-

nummet,
I

Hvor Bankerotten er i Amster-
dam opsummet.

|
Der ikkun et Contoir i

Førstningen blev lukt; |
Men manges Han-

dels Lys ved det er siden slukt. Frahl.ST.
1.181. Kun meget lange Tidsrum, som
opsummer bittesmaa Forandringer, eller

kraftig Indgriben i Grundbetingelserne,
30 kan tflvejebringe større Ændringer. Xam-

bek. Dagligdagen. (1914). 56. -smumere,
V. [10.2] vbs. -ing (Brandes.V11.802). {jf. ty.

aufsummieren; smZ. -summe) finde summen
af en række tal; finde det endelige beløb;

opgøre (2.i). Tvende Revisorer . . have at

igiennemgaae og opsummere Regnskabet.
Fund.(Kvartudg.)^^U1804.§45. „Bogholder I

sa'e De Bogholder? . . ufl hvor det maa
være deiligt saadan at sidde og tælle alle

40 de mange Pengesummer sammen .
."— „Aa

. . jeg veed ialtfald ikke noget kjedeligere
end disse Opsummeringer." Æ^Lic/if./Sørm

Bast&Co.(1886).67. Beløbene opsummeres
saavel paa Debet- som paa Kreditsiden.
RegnebKøbm.III.6. || uegl. (man) holdt sig

til Manglerne, opsummerede alle de ita-

lienske feilskrevne Ord og Udtryk. RC
And.XI.225. Udfald mod Civilisationen,

hvis Glæder opsummeres som Krig, Pest,
50 Voldsmænds Hærjen og Kongers Svøbe.

Brandes.V.572. || refl.: blive til en sum;
samle sig; ophobe sig. hvem der vil, giver
(gadefejeren) en Penny; der skal være
Kvarterer, hvor disse i Ugens Løb op-
summere sig til en Formue. HCAnd.XlI.
208. I de Aar, der siden da er forløbet,

har denne Forbitrelse faaet Lov til at op-
summere sig. PoU^/q1929.13.sp.2. -svaje,
V. [4.i] [-|Svai'a] {holl. opzwaaien) J, trans.:

60 lade (et forankret skib) dreje sig efter vin-

den ell. strømmen (S&B. Scheller.MarO.);
intr., om forankret skib: dreje sig efter vin-

den ell. strømmen. VSO. Fisker.SøO. \\
især

i forb. som ligge (ell. være^ opsvajet.
Skibet er Opsvayet for Vinden. i^oVZm«/.

(man maa) helst sætte sit Anker, medens
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Skibet . . stævner i den Retning, hvori det
vil komme til at ligge o^svsi]et. Barden/l.

Søm.L252. f -STanse, v. [l.i] {jf. ty. auf-

schwånzen, nt ops(ch)wånsen samt op-
rumpe) 1) binde halen oppaa (en hest). Bost-
gaard.Lex.045b. VSO. 2) fæste (et slæb) op.

VSO. jf. : Hun er vel opsvantzet. Bostgaard.
Lex.045b. 3) {jf. op-binde 1.2 slutn., -skørte
2.2 samt nt. den heff ik bannig opschwånst,
ham harjeg sagtgrundig besked (Mensing. Wb.
III.884)) give en omgang prygl; faa bugt

med(?) *(naar) min pleile-svend (har spist

for meget god mad)
|
Da gaar han ey, men

hopper;
|
Da tør hånd vel en gynge-dans

i

Med auvelskarlen dantze,
| Da haver knøs-

sene best kantz, | Hin anden at opsvantze.
Sort.(SamlDanske Vers.^ VI. 1 73). -svelle,
V. [1.2] [-svæl'a] -ede. vbs. -(n)ing (s. d.). {sv.

uppsvålla; i bet. 1.2 vist efter nt. upschwil-
len, <t/. aufschweUen; j/. -svullen, -svuUe;
nu næppe br.) 1) d. s. s. -svulme 1. 1.1) i

al alm. Lede-Moderne . . opsveller ved
de Fugtigheder, der ere i Fermentationen.
LTid.l725.298. 1.2) (garv.) om hud, der læg-
ges i kalkvand, i syreopløsning olgn.: svulme
op; svelle (op). Saasnart nu Huderne . . ere
opsvellede . . saa ere de skikkede til at

giennemtrænges af Garvestoffet. JFBergs.
G.145. 2) d. s. s. -svulme 2. den allerhøye-
ste (del af strandbredden), hvilken Søen
aldrig naae, i hvor høyt dend end opsvel-
ler. LTi(i.i 7^(5.50^. -svelling:, en. (ogs.

-svældning^. [-|Svær(n)eix] flt.'er.(nu næppe
br.) vbs. til -svelle || til -svelle l.i. Patien-
ten var en Jomfrue . . som holdt denne
tiltagende Opsvelling geheim.LTid.1724.
574.

II
konkr.: hvad der er opsvulmet; op-

svulmet parti; opsvulmning. Forstoppelser
og forhærdede Opsvældninger i Under-
livets kirtelagttige Bele. EZetlitz.Huus- og
Bonde-Baad.(1789).55.

\\
(garv.) til -svelle

1.2. Hudernes Opsvelling. JFBergs.G.139.
-STide, V. [-|Svi-'(9)8] (tidligere ogs. skrevet

-svie. PAHeib.US.8. MO.). 1) [7.3] O/, op-
brænde 2.2; nu næppe br.) forbruge (korn)
til brændevinsbrænding (paa daarhg, ufuld-
kommen maade). Komet skulde opsvies til

Finkel. FAHeib.US.8. MO.(„I>&gl. Tale.").

2) [ll.i] (dial.) i perf. part., om kartofler, der
er stegt paa et baals gløder. Feilb. -STing^,
et. {vbs. til -svinge (ell. svinge opj; endiiu
ikke i VSO. 1826; i bet. 2 vist dannet efter
ty. aufschwung; jf.: „Nyt Ord." Levin.) det
at svinge sig op (i vejret). 1) (gym.) i egl.

bet.; hertil ssgr. som Baglæns-, Forlæns-
opsving (Gymn.I.143.150). 2) CO uegl. 2.1)
om højtflyvende tankegang, stærkt løftet stem-
ning olgn.; løftelse. *sin Tankes Opsving
ei han hindred

|
Ved Reflexioner, som

for ham ei g\d\åt.PalM.AdamH.I.114. Som
den sande Bøn er sin egen Bønhørelse,
saadan er Naaden Sjælens yderste, an-
strengte Opsving mod Gviå. Goldschm.V.

104. Han udmærkede sig aldrig ved Ka-
rakterrenhed, men han havde højhjertede
Opsving. Brandes.IV.79.

|| (jf. bet. 2.2) om,

stærk aandelig bevægelse i et folk. Det hele
Foraar og Juni Maaned 1849 var dog en
pinlig Tid. Et Opsving, en Opreisning
var nødvendig, hvis nu ikke Folkets Fri-

modighed skulde slappes ..Hint Opsving .,

kom endelig ogsaa . . ved Seiersbudska-
bet fra Fredents. Ing.EF.VIIL229. Sam-
tiden (fandt) i det nationale Opsvings Tid,
at den nordiske Oldtid . . ogsaa kunde

10 med Fordel behandles af Billedkunsten.
JFibiger.Liv.170. 2.2) om kraftig udvikling,

fremgang, opkomst osv. Siden havde han
med Begeistring fulgt ethvert betydende
Opsving i denne for hans Fædrelands Li-

teratur mærkelige Periode (o: detl9.aarh.).

Ing.EF.V.140. Efter Alt, hvad jeg har er-

faret, er (teatret) i et ualmindeligt Opsving.
Hrz.VII.18. jf.: den voldsomme Tilvæ-
relseskamp, som Menneskehedens store

20 Opsvingstidermedfører.Pow^.LP.IF.84.
Il

i forb.m. give. Anordningen om Ind-
fødsretten . . gav Danskheden et mægtigt
Opsving. Blieh.(1920).XXVL229. Brandes.
III.600. H i forb. m. tage ell. (sjældnere)

faa. de philosophiske Studier .. begynde
at tage et kraftigere Opsving i Danmark.
E.eib.Pros.II.169. Ved Kongens Virksom-
hed og kloge Styrelse havde Landet faaet

et betydeligt Opsving. Fabricius.D.II.260.
30 Et mægtigt Opsving tager Folkelivsskil-

dringen med Henrik Pontoppidan. Fi^Mwd.
N.96. 2.3) (sj.) om ændring i udtryk, tone-

fald olgn. den religieuse Tale . . anpriser
Ægteskabet, naar der er Tale derom; døer
derimod Een uden at være gift, saa, ja

saa er jo Talen ikke om Ægteskab, og
altsaa taler man med næsten humoristisk
Opsving om, at enten man har været gift

eller ikke gjør lige meget til Sagen. Kierk.
40 V1.164. (han) sagde (det) med et vist Op-

sving i Stemmen. ThomLa.KE.90. -svin-
ge, V. [1.1, 9] [-isvei^'d] præt. -svang ell. (nu
næppe br.) -svingede (jf. ndf. 1. 49 samt
MO.); part. -svunget ell. (især som fk.; nu
l.br.) -svungen (ogs. (nu næppe br.) efterhsive

:

Schytte.IB.I.l) ell. (nu næppe br.) -svinget

(Ltid.1733.699. Argus.l771.Nr.32.4. B.ahb.

ProsF.I.152. Molb.F.134. jf.: opsvinge sig

. . bøies: opsvang, opsvunget, opsvingede,
50 opsvinget forek. undert. hos nyere Forff.,

men kan endnu ikke kaldes alm. Sprog-
brug. Xeww.^. vbs. (sj.) -else (Amberg.) ell.

-ning (smst.), jf. Opsving, {ænyd. d. s.) 1 ) (nu
næppe br.) svinge (noget) i vejret, opsvinge
Fanen. F-SO.

||
billedl. *Guld'har en mæg-

tig Kraft, Guld kand den Stærke tvinge,
|

Guld kand et ydmygt Mood til Himlen
selv opsvinge. Belt.Poet.78. naar Lykken
saaledes har opsvinget sit Barn i Luften,

60 hvor ofte harJeg seet det paa eengang
i2ilAe\Lodde.NT.154. 2) (^CP, nu l.br.) refl.

2.1) i egl. bet.: svinge sig, hæve sig op (i luf-

ten); især om fugle: flyve op. naar (fuglen)

opsvinger (1871: svinger) sig i høyden;
da beleér den hesten. Job.39.21(Chr. VI).

de frugtbare Træer . . hvorved Viinstok-
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kene sig opsvinger og udbreder. Pj^w^.i>P.
171. *Lindens Blad sig rørte,

|
Sig Lær-

ken høit oT^s\B.ng.Winth.E.aandt.33. op-
svinge sig paa Hesten. y-SO. 2.2) uegl. *Hun
(o: sjælen) \2inå sig ey til Gud opsvinge.
Brors.89. *højere end nogen Ørn

|
Sig

Haabet kan opsvinge. Grundtv.SS.III.115.

*Aarhundreds-Stjernen for tolvte Gang
|

Sig over Golgathas Kors opsvang. Jw^.7
St.3.

II
især (jf. -sving 2.2j i udtr., der be-

tegner, at en person hurtigt hæver sig til en

fremragende stilling. Hvo som forlanger
at vide, ved hvad for Midler den Politiske

Cardinal Richelieu sig saaledes i Verden
har opsvunget, at hånd, saa at sige, i Re-
gieringen har sat sig over sin Konge, fin-

der denne stoore Ministre her . . beskre-
ven. iTi(i.i 757.585. *Nu er opfyldt Kong
Davids Sang . . |

Hans Søn paa Thronen
sig opsvang I Grundtv.SS.I.505. hvem der
dog engang . . kunde opsvinge sig til

noget Stort . . i Konstenl Ing.LB.II.140.
-svire, v. [7.3] [-[Svi-'ra] (nu næppe Ir.)

forbruge (sinepenge) ved sviren. vAph.(1764).
opsvire sin Løn, sine Penge. 750. D&H.
t -STnlle, V. [1.2] {jf. ænyd. svulle op
(Kalk.IV.240) samt -svelle, -svullen) 1)

d. s. s. -svulme 1. Moth.^077. (benet) be-
gyndte at opsvulle og saa heel ilde ud.
Æreboe.28. 2) d. s. s. -svulme 2. (floden)

opsvuUede saaledes . . at Rebellerne ey
vovede at gaae derover. LTid.1727.152.
-STullen, part. adj. [I.2] (ogs. skrevet -svel-

len. — sdiy. -svullet. Feilb.) best. f. og fit.

-svulne ell. f -svallene Copsvoldene. Weis-
bachsCuur. (overs.l 755).31 7). {egl. perf. part.

til -svelle ell. dannet til op og svullen;

j/. -svulle, -svulme; nu kun dial.) opsvul-

met; især om legemsdele: ophovnet. *jeg (a:

Stærkodder) i Hoved blev opsvoUen, blaa
og møør

I
Af drøge Kølve-Hug, som

mindes, til jeg åøør. LThura.Poet.356. Pa-
tientens Arm (kan) blive ganske tyk op-
svolen. Thurah.B.2 9. Lymphekjertlerne i

Bækkenet vare undertiden . . opsvulne,
betændte og tilstoppede.Frånkel.Fruentim-
mer- Sygdommene, (overs. 1842). 597. \\ f om
flod. Rhonefloden, der udi 2 Maaneders
Tiid var merkelig opsyo\\en.LTid.l727.
736.

II t billedl. mit hierte var opsvoUet
(1871: bittert). Ps.73.21(Chr.VI). -svul-
me, V. [I.2] [-|Svurm9, ogs. -^svoVm9](tid-
ligere ogs. skrevet -svolme. Borrebye.TF.139.
JSneed.II.352. MusikL.(1801).182. f-svulne.
vAph.(1764). Skuesp. 113.91. VSO. Eau.
Børnesygdommene.(overs.l838).125. f -svol-

ne. Fleischer.AK.86. Agerbech.FL.98. JBa-
den.Horatius.1.335). vbs. -(n)ing (s. d.). {ænyd.
f;jar<.^ opsvolmet;j/'.-svelle, -svullen, -svul-

stet) 1) om legemsdele, plantedele olgn.: svulme
op; ophovne; blive tyk. Moth.^077. ey allene
Ansigt og Hænder . . opsvolmede, mens
endog Øynene ophovneåe.LTid.1736.782.
der (stiger altid) saa megen Fugtighed op,
at Sædekornene deraf kan opsvolne og
begynder at ^iuie.Flei8cher.AÉ.86. Mørkt

opsvulmede Aaren i (hans) Vdinåe. Bag-
ger.1.321. n især i perf. part. brugt som adj.

Bugen var opsYolmet. Borrebye.TF.139. de
opsvulnede Bladskeder. Drejer.Po^Term.iO.
JacPaludan.TS.128. ogs. : tyk; fed; struttende.

Sludder I lød det ud fra et Par fede, opsvul-
mede Kinder og et mægtigt Skjæg./Sc^and.
TF.II.306. en mægtig opsvulmet Herre
med Operakrøller (o : en operasanger).FrNy-

fo gaard.SF.147. 2) (nu 1. br.) om hav, flod osv.:

svulme op; hæve sig; stige, det regner, og
Floderne opsvolme.J2eiser.J2.4i5. Havet
opsvulmede og nødte dem til at kaste alt

hvad de havde over Bord. LTid.1757.196.
*Paa hver en Strand og i hver en Vig

|

Opsvulme de Vover med hæse Skrig. Oehl.

L.I.5. Ing.EF.IV.47. 3) (jf. bet. 4 slutn.

samt -svullen slutn.) CP uegl. anv. af bet. 1-2.

*Med grumme Tanker høit . . din Siel op-
20 svulmed. CFrimJ*oet.28. en Opsvulmen og
Overstrømmen af den nationale Selvfølelse.

HNClaus.N.15. et Navn, der . . bestandig
blev længere og mere sammensat, indtil

det tilsidst var opsvulmet til Rantzau-
Urne- Gyldenløve -Hvide-Galten-Oxe-Juel.
Schack.206. Gennem Krigstidens opsvul-
mende Tal gaar (Kbh.'s statusbalance) op fra

243 Mill. Kr. i det sidste Fredsaar til 570
Mill. Kr. i . . 1920-21. Tilsk.1933.II.287.

\\

30 (nu næppe br.) i perf. part. brugt som adj.,

om udtryksmaade, stil: svulstig; overdreven.

vores gamle Digtere have . . foragtet al

Orden og Konst i deres Fortællelser . .

anbragt paa ubehørige Steder opsvolmede,
utydelige og uproportionerede Lignelser.
JSneed.1.72. SkYid.1.82. 4) f trans.: faa
til at svulme, (elve) Som falde i Tiberen
og opsvolne dens Vande. JBaden.E.oratius.
1.335.

II
billedl. Hevngierrigheds Tanker

-«) opsvolme Tyranners Bsirm. LTid. 1759.69.
*som et kielent Elskovssuk skal Freya
selv

I

Opsvulme Baldurs Barm. OehLND.
145. jf.: *Hvi egged dig Harm? Hvi op-
svulmed (0: opirrede) du vildt

|
Havfruer

til Revn? Oehl.XXX.178. -svnlmning:,
en. [-isvul'mneii, ogs. -isvol'mneii] (f -svol-

ming. LTid.1736.459. Cuvier.Dyrhist.1.382.

t -svulning. vAph.(1764)). flt. -er. vbs. til

-svulme (ell. svulme opj. (jf. -svelning^.
50 1) (1. br.) som vbs.; til -svulme 1: Nogle
Mennesker bliver nok bidt (0: af vægge-
tøj), men mærker ikke Bidene, fordi der .

.

ikke sker Opsvulmning af de bidte Steder
paa Uuden. Pol.^'U1934.Sønd.ll.sp.4. || til

-svulme 2: Nilens Opsvolming. LTid.1736.
459. 2) f'GJ ell. fagl.) hvad der er opsvul-

met; opsvulmet delaf noget; gevækst; svulst.

Maven (hos hundestejler) er kun en Op-
svolming af Tarmkanalen. Cuvitr.Dyrhist.

60 1.382. (næsehornets unge har) paa Næsen .

.

en lille Opsvulmning, af hvilket Hornet
efterhaanaen udvikler sig.BMøll.DyL.I.
283. Galmyggene (danner) store Opsvulm-
ninger paa GTenene.Frem.DN.664. -svul-
ne, -svnlnins:, se -svulme, -svulmning.

t -svnlstet, part. adj. [I.2] (jf. -svullen)

XV. Rentrykt ao/e 1934 69
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opsvulmet (p. gr. af svulstdannelser olgn.).

'^yiQVVLQ (bliver )o^svw\stQåe.Schleisner.Bar-

selfeberens Pathologie. (1846). 61. -svaeld-
ning:, en. se -svelning, -sværge, v. [3.2]

f-iSVBr'qa] (jf. -mane 2; sj.) fremkalde ved

besværgelse olgn.; mane frem. Hist ræddes
Guderne selv for det Uvejr, de have op-
svoTet.HMartensenLarsen.Religionshistorien

og Kristendommen.L(1896).215. jf.: I „Nat-
ten paa Jellingehøj e" havde (Blicher) i

de andres — og Ossians — Spor fordybet
sig i det højtidsfulde Mørke. Men her,

i Røverstuen, er han ikke Stemnings-
Opsværger, snarere en Inventarieskri-

ver. Som Novellist er Handlingen hans
Opgave og Ma&l. HBrix.(Tilsk.l933.II.169).

-svarmme, v. [-jSvøm'a] (ænyd. d. s. i

bet 1 (Lyndsay.Dialogu8.(overs.l591).185f))

!) [3.2] (sj.) svømme op; flyde op. LTid.
1745.436. 2) [4.i] {efter ty. aufschwemmen;
geol., foræld.) trans.: opskylle; især i perf.
part. brugt som adj.: PEMUll.(DLitTid.
1812.717; se opskylle l.i slutn.). den Im-
puls som den hele Forsteningslære fik

ved Opdagelserne i det opsvømmede Land.
Tidsskr. f. Naturvidenskaberne. I. (1822).196.
de ved Vandfloden afsatte Jordlag saa-
kaldte opsvømmede Bjerge. Hinnerup.Juv.
136. -sy, V. vbs. -ning (vAph.(1764). VSO.).
(haandarb. ell. skræd.) 1) [l.i] (jf. -sømme;
1. br.) lægge op, forkorte ved syning. Som-
meroverstykke . . Ærmerne opsyet ved
Oipslsigene.PolitiE.Kosterbl.y9l922.1.sp.l. 2)

[7.3] (nu 1. br.) forbruge, anvende (traad olgn.)

til syning. Traaden er opsyet.vAph.(1764).
Den Smule Silke er snart opsyet.7SO. MO.
3) [ll.i] (sj.) fremstille ved syning, sy, især
ved anvendelse af en rest. Færdige Pude-
betræk, opsyede af Rester. PoU*Iq1926.12.
8p.4. -syd, subst. se -sod. f -syde, v. vbs.

-ning (se u. bet. l.i), jf. Opsod. {ænyd. op-
siude, -syde; jf. op-koge, -stege 1 osv.) 1)

intr. 1.1) [1.2, 11.2] komme i kog; ogs.: bruse,

tide som kogende vædske. Iblant deslige
alte kan man ogsaa regne Allun, hvilket

syder op i Heede . . men efter Opsyd-
ningen falder strax sammen. XTid. i 758.
304. Vandet, Suppen begynder at opsyde.
VSO.

II overf. de kunne neppe dæmpe de-
res opsydende Vrantvornned. io^Zde. iVT.
314. 1.2) [7.s] „Svinder, bortdunster ved
stærk Kog.^FSO. 2) [ll.i] trans.: give et

opkog; koge. Søe-Løver og Søe-Rubber .

.

hvilke naar de ere tvende gange opsøden,
og det Feede afskummet, smage disse
Fiske som Lamme Kiøå. Pflug.DP.1163.
Opsyn, et ell. (nu dial.) en (Forordn.

(Kvartudg.)^Viol701.yL§l.Graah.PT.I.155.
Agerbech. FA. II. 77. Esp.249). ["a)b,sy-'w]

(nu ikke i rigsspr. Opsiun. EPont.Men.il.
74. LTid.1741.416). {ænyd. op-siun, -siøn,
fsv. upsyn, blik, ansigt, ogs.: tilsyn; vbs. til

opse (ell. se op); jf. op 12 samt Opseende,
Opsigt)

1) \ til oi)se 1 (jf. Opsigt l^; det at se
op(ad), i vejret; opadrettet, løftet blik.

*een (kom) med Blikket ned,
| een med

frit Opsyn. Børd.JH.1.236.

2) (jf. Opsigt 2.2J det at se paa, holde
øje med, føre tilsyn med noget ell. nogen
(for at paase, at noget bliver rigtigt udført,
overvaage, at en person opfører sig paa rette

maade, passe paa, at noget (fx. et anlæg, en
samling) holdes i stand, at intet bortkommer
ell. ødelægges); undertiden ogs. (nu sj.) om

io egenskab: paapasselighed. 2.1) i egl.bet.

Moth.S90. *Din Opsyn og Forsigtighed I

Er altsaa idel FTa.len.Graah.PT.L15o.
\\

især i forb. m. præp. som med (sjældnere
over). Opsyn med Reisendes Passer. MR.
1804.629. intet Opsyn er saa omhyggeligt,
ikke Faderens med Barnet, ikke Lærerens
med Lærlingen, ja ikke Fangevogterens
med Fsingen.Eierk.V.247. Brandes.VI.106.
navnlig i forb. som have, (sjældnere) føre

20(Birckner.iy.85), holde (jf. H. holde 9.1)

opsyn med (over) noget. Med Torvene
. . skal Politiemesteren have god Opsyn.
Forordn.(Kvartudg.)^Viol701.IV.§l. Jeg vil

slige Herren reent ud, at jeg vil heller have
Opsyn med 10 springske Heste end med
en eeniste Jomfrue. IIolb.KR.IIL5. den
fuldbyrdende Magt bør have det stræn-
geste Opsyn over enhver Overtrædelse.
Birckner.L43. den Mand, der havde Op-

30 syn med Dvengene. Gude.0.134. || have
noget under ell. f i (Graah.PT.II.77) op-
syn ell staa, være under ens opsyn
olgn. Author dertil har meere end udi
30 Aar havt Catacumba under sin Opsyn.
LTid.l720.Nr.6.1. Hidtil stode I under
Opdrageres Veiledning og Opsyn. Engelst.
Kat.229. det var jo altid sikkrest, at have
Datteren hos sig under umiddelbart Op-
syn. Blich.(1920).XIIL95. 2.2) {vist først i

40 20. aarh., ikke i D&H.) om opsynshavende,
tilsynsførende person(er). VU Opsynet (o:

paa telefoncentralen) tale med mig? Nans.
Kurrer paaTraaden.(1909).15. Jeg (o: en
fange) har adskillige Gange . . lagt det
hele an til at sla' Opsynet ih\æl.AndNx.
PE.IY.10.

3) (jf- Opseende 1; nu næsten kun hos

sprogrensere) d. s. s. Opsigt 2.8. jf. : *1 Cron-
stad nylig har stor Stads og Opsyn væ-

50 ret,
I
Da Keyserinden med Stor-Fyrsten

har beæret
| Den der anlagte Havn. Prahl.

ST.1.192.
II

især i forb. som foraarsage
(LTid.1723.244. Biehl.Br.84), give (\eg .

.

frygtede for det Opsyn denne grusomme
Tildragelse kunde giYe.Falsen.SA.23), gøre
(EPont. Men. 11.74. Grundtv.Snorre.U.207.
Molb.EL.83) ell. vække (Rørd.SL.82) op-
syn.

4) {jf. bet.-udviklingen ved Aasyn, Ansigt;
60 nu ikke i rigsspr.) udseende; udtryk; an-

sigt. Haaret var kort og kryllet. Opsynet
levende og igiennemtrængende.ZTtd.i756.
667. (lægen) maae i Forveyen først være
en Kiendere af en Cholerisk Opsyn. Ager-
bech.FA.II.77. jf. Junge. Esp.249.

op-syiis:e, V. [6.2] [-isøi^'a] vbs. jf. Op-
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sang. {ænyd. opsiunge; j/*. -spille, I. -stem-
me; nu næppe or.) istemme (en sang); (nu:)
synge op. vAj)h.(1764). VSO. || ^ give en
opsang. Boding.I.182. Fisker.SøO.

Opsyns-, i ssgr. ['mbsyns-, ogs. 'cob-

isy'ns-] især Hl Opsyn 2.i; foruden de ndf. an-

førte kan nævnes en del (nu 1. br.) betegnelser

for personer, der har opsyn, tilsyn med noget,

som Opsyns-frøken (NatTid.^ViolOll.M.
Till.l.sp.3), -jomfru (smst.^l^lOlLM.Till.l.

sp.3), -kone (EErichs.SM.15), jf.Oipsyn s-

mandskab (i fængslerne. Kbh.'^kl913.2.sp.

4). -betjent, en. (jf. -mand samt Opsigts-
betjent; emb.). Krak.1865.316. en Opsyns-
betjent (ved Assistens Kirkegaard i Kbh.).
Trap.*1.322. -havende, part. adj. (I br.)

som har opsyn med noget; inspektionshavende,

(ofte i substantivisk anv.). Larsen. D&H.
-mand, en. (jf. Op-seer, -sigts-mand^ ^er-
son, der har opsyn ell. tilsyn med noget; tid-

ligere om enhver art aftilsynsførende personer,

nu især om underordnede funktionærer, be-

tjente i offentlige anlæg ell. institutioner, i skov-

væsenet olgn. MR.l 742.843. Den Ældste i Bo-
ligen (o: Valkendorffs kollegium) er gierne
denne Studenter-Vaaninges Opsyns Mand,
eller Inspector.CPi^of/ie.M (^.71. 734. T.,Med-
lem af société philomatique, erOpsynsmand
(ved en mineralsamling). Ørst.Br.1.126. en
Rasphusfange . . stak en af Opsynsmæn-
dene med en af de solide brede Knive.
Goldschm.I.303. Han havde en lille Bestil-
ling som Opsynsmand ved en Signalstation
oppe i SkoYTSLnåen. Drachm.PV.14.

I. Op-sæt, et. flt. (1. br.) d. s. (ænyd.
d. s. i bet. „forsæt, plan'', nt. opset; ,;/. Op-
sætning, -sættelse samt I. Op-sat, -sats) vbs.

til opsætte (ell. sætte op^" spec. i flg. anv.:

1) til opsætte 1. 1,1) som vbs.: det at sætte

noget op; saaledes fx. (fagl.) om det at løfte

en kulkurv op ved indgivning af bunkerkul,
ogs.: den højde, hvortil kurven alm. løftes i

eet sæt. 1 Mands Opsæt indtil 0,60 m. 2
Mands Opsæt indtil ly2bm. Overenskomst ml.
Foreningen afArbejdsgiverev.KbhJ*sHavn og
RavnearbejdernesFæUesforbundap-U1919.10.

II (1. br.) til opsætte 1.4, om opsætning af et

teaterstykke. Operetten fremtraadte i ual-
mindelig smukt Ops*t. DagNyh.''^hl921.2.
8p.6. 1.2) (nu næppe i rigsspr.) konkr.

\\

(dial.) om en opadbøjet del af en gren (paa
en slags hestetøjr). FrOrundtv.LK.llO.

i (paa

911 +
II (Jf-

om en hjorts opsats (I.5). Moth.S152.
\\
(n

Op-sats 1.2, -sætning 1.6^ til -sætte I.4; aels

t om kvindeligt hovedsæt: „kvindernis op-
satte hxiQv.''Moth.^072. Rostgaard.Lex.041c.
dels (sj.; hos sprogrensere) om frisure: de
ejendommelige skiftende Haarfrisurer, der
bukler sig i store diademlignende Opsæt.
TidensKrav.^^U1897.L8p.7. 2) (jf.l. Opsat 2.2,

Opsats 2, Opsætning 2) til opsætte 2, om
skriftligt arbejde; dels (nu sj.): udkast; kon-
cept; notits; dels (hos sprogrensere; som af-
løsning af Opsats 2): mindre afhandling
ell. artikel. Moth.S152. Rostgaard.Lex.041c.
adskillige særdeles læseværdige velskrev-

ne Opsæt. Hejmdal.^/al869.1.sp.l. et fyldigt
og . . sandfærdigt Opsæt om Madvig.Højsk
Bl.l904.sp.l544. VlaCour.JJessen.(1913).29.
Memorial . . skriftligt O p sæ t. ikfe^/er.^

339. I det herværende Arkiv har jeg fun-
det en . . Forespørgsel . . om der ikke i

Arkivet skulde findes et eller andet skrift-

ligt Opsæt af personal-historisk Interesse
om N. N. ZakNiels.Ki.l40. II. -sæt, part.

10 (adj.) se opsætte og II. opsat, -sætning^,
en. ftt. -er. (oldn. uppsetning; jf. I. Op-sat,
-sats, I. -sæt, -sættelse) vbs. til opsætte (oa

sætte op^; især i ftg. anv.: 1) (især d eti.

fagl.) til opsætte 1. I.t) til opsætte I.1-2. den
(løber) som ved første Opsætning staaer
paa det mørke Fe\åt.Skak.(1773).14. Op-
sætning og Rensning af Kakkelovne og
Komfurer. Haandv.300. Bet vanskeligste
ved Topspillet er Opsætningen af Toppen.

20 Legeb.I.a.42. Forudsætningen (for at be-

nytte bornholmske stakke) er, at saavel Straa
som Kerne ved Opsætningen er fuldmodne
og soltørre. DagNyh.^/9l924.9.sp.6. \\ konkr.,

om det, der er opsat, mange slags Machiner
til Krud, Fyrverker, Artilleri. Opsetninger
og Qvadranter, Instrumenter til at løfte

Stykker med. LTid.l724.673(jf. Opsats 1.*;.

i en Opsætning af raae Stene (finder) selv
de uformelige . . et Sted, hvor de kunne

30 anbringes og }iY\\e.Rahb.Stiil.86. den Tids
skrækkelige Buffet'er med deres høje, hø-
kasseagtige Opsætninger, hvor der stod
Tallerkener og Bægre en masse. DagNyh.
^'^ltl934.Sønd.l8.sp.3. jf.: en kostbar Bord-
opsætning (Stel, ^er'v\ee).Levin.\\(8nedk.)

om listeværk paa vægge og loft. FagOSnedk.
1.2) til opsætte 1.4: ordning; udpyntning

||

m. h. t. haar ell. (nu sj.) forsk. (hoved)beklæa-
ningsgenstande. for at oplæres i ald Slags

40 Syening, Stickning, Brodering, Opsætning
og andre Fruentimmer-Artigheder. 5ei(2e-

lin.223. mere konkr., om den maade, haaret
er opsat paa: hver Bevægelse . . frem-
bragte en ny Ynde; det var Haarets Op-
sætning . . Kindens bløde Linier. Goldschm.
III 359. (han) klappede sin Hustru paa
det gyldne Haar. Hun gjorde sig fri . .

og rettede Opsætningen med Bagen af

Haanden. Tanar.K.29.
||
(kog.) om tilberedelse

50 af fugle før stegningen ell. kogningen. Op-
sætningen (afsnepper) foretages ved Hjælp
af deres lange, spidse Næb.FrkJ.Kogeb.254.
|l (især teat.) om den maade, hvorpaa noget
fremføres, fremsættes, arrangeres, kun en .

.

pragtfuld Opsætning vil kunne give denne
. . forældede Grand Opera en Tiltrækning
hos (publikum).PoV^U1929.10.sp.l. (opera-
en) maa skride til nye Opsætninger og hil-

ligeBiWetpriser.QadsMag.1932.494. (bogtr.)

60 om arrangement af bogsats, opstilling af re-

gistre, tabeller olgn.: Tryk og Opsætning
(i aarsskriftet) er holdt i en smuk, mo-
derne Stil. DagNyh.^yil933.7.8p.2. (bogen)
vil til enhver tid ved sin systematiske op-
sætning være et opslagsværk af værdi.
FortNut.X.87.

\\ (farv.) til opsætte 1.4 slutn.;
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ogs. konkr., om det farvestof, der benyttes

(som surrogat) foruden kypefarvningen. Lidt
efter lidt blev Blaatræet benyttet som Op-
sætninff for den kostbare Indigo, men til

Gengæld bleve Farverne ogsaa mere uso-
\iåe.Da.Farver-Tidende.ni.(lS91).108.Den
gl.By.l927.36(se u. opsættej. 2) CP til op-
sætte 2. D&H.

II (jf. I. Opsat 2.2, Opsats 2,

I. Opsæt 2; nu sj.) konkr., dels: udkast (vAph.

(1759)). dels: mindre afhandling. I Først-

ningen foreviiste hun adskillige Personer
disse hendes Opsætninger (d: nogle pæda-
gogiske dialoger). LTid.1757.882. dels: be-

regning; overslag. Author slutter endelig
med en speciel Opsætning paa de accor-
derte Subsidie-Penge.smsLi 7^5.74. -sæt-
sig, adj. [cob'sædsi] (•\ -satsig. Holb.Intr.

11.52. t -sættig. Moth.S154). adv. (1. br.)

-t ell d. s. ell. (t) -en (vAph.(1759). VSO.).
{ænyd. opsetzig, -sid(t)zig (Kalk.III.358.V.

777), -settig, -set(ti)sk, -satsk
; fra ty. auf-

såtzig ("Setzig, -såssig); jf. (m. afvigende
bet.) nt. opset(tisch), mnt. upsatich, -sats,

glholl. opsaetsich; til opsætte 7.i; jf.ll. op-
sat samt modsætsig || især gldgs.) som sætter

sig op mod en overordnet, ikke vil adlyde ell.

underordne sig; oprørsk; genstridig; ulydig,

(ofte i forb. m. mod og navnlig i udtr. som
være, blive opsætsig^, (vore forfædre) bleve
gjenstridige og vare opsetsige (1871: satte

sig op; mod dig (o: gud).Neh.9.26(Chr.VI).
han (hjælper) de opsætsige Prindser baade
med Folk og Gevæhr. Holb.Eh.1.87. Riget
var hannem bleven opsetzig. /S/aw^e.CAriF.
143. En Kone, som er arrig og opsætsig
mod hendes Mand, bliver forskudt. //Sweea.
Y1.417. det (var) ganske naturligt, at den
sjællandske Bondestand snart kom i en
gjærende Bevægelse og overhovedet viste
sig vrangvillig og opsætsig mod Gods-
eierne. OPaL¥. 0. 587. hun kunde jo gaa
hen og dø af Skræk, hvis jeg nu var op-
sætsig og krasbørstig. iJode.iS'^. 85.

||
(nu

l.br.:) gøre sig opsætsig. (Magnus La-
delaas) hafde meget at bestille med de
Folkunger, hvilke . . giorde sig opsatzig
mod Kongen. Eolb.Intr.11.52. Æreboe.192.
Selv mine Tienestefolk giøre sig opsæt-
sige mod mig. Oehl.VI.51. VSO. -sæt-
sig-hed, en. (jf. -sættelse 3; især gldgs.)
det at være opsætsig, hans Modvillighed
mod alle Formaninger, Opsætsighed mod
Kirkens Disciplin og ubodfærdige Hjærte.
Cit.l701.(Kirkehi8tSaml3R. 71.270). Hvad
heller man kalder en saadan Opsætsighed
Opstand eller Oprør, bliver den . . altid
strsLfyæTåig.Birckner.I.81. Større Forse-
elser fra Tyendets Side, saasom . . Op-
sætsighed og Fornærmelser i Ord eller
Gjerning mod Husbonden. Anordn. (Till.)
Nr..36'*/iol879.§12. JacPaludan.TS.151. jf.:
i Central-Fængslet . . fandt forskellige Op-
sætsighedsforsøg Sted. Brande8.X.389.
opsætte, v. ['(Db|Sæd9] præt. -satte ell.

t -sat (Holb.MFbl240); part. -sat ell. (nu
ikke i rigsspr.) -sæt (JIolb.Anh.62 (men : -sat.

8a.Usynl.I.4ofl.). Borrebye.TF.160. OrdbS.
(sjælL). jf. oas. u. II. opsatj. vbs. -else (s. d.)

ell. -ning (s. d.), jf. I. Opsat, Opsats, I. Opsæt.
{ænyd. glda. d. s. ; jf. (delvis m. andre bet.)

SV. uppsåtta, nt. upsetten, ty. aufsetzen)

1) (især GJ ell. fagl.) om anbringelse,
placering olgn.: sætte op; dels (jf. op l.i;:

anbringe, fæste i en højere stilling, (løfte op
og) stille op (oven) paa noget andet; dels (jf.

10 op 1.2 og 2.2): stille op i oprejst stilling, op-
rejse ved at opstable ell. sammenstille enkelte

stykker ell. dele; ofte (jf. bet. \.z-i) m. bibet.

af, at noget stilles paa (sin rette) plads, brin-

ges i (en vis) orden osv. ell. henstilles til se-

nere brug. 1.1) i al alm. Judith opsatte
(1871: ophængte; der (o: i helligdommen)
alle Holofernis k&T.Jud.l6.23(Chr. VI). frem
for samme Ovns Mund er opsat en saa
kalden Kappe af Steen og Kalk. Holb.Berg.

20 283. En Spise-Sahl, hvori man seer et

Spisebord opsat, men ikke dækket.PAHeib. j
Sk.III.53. det spredte Høe (blev) vendt og
puslet saalænge, indtil det henimod Aften,
ganske tørt, blev opsadt i 3 store Stakke.
Olufs.NyOec.I.218(jf.opstakke). *Der er
jo bleven opsat

|
En splinterny og deilig

Billedstøtte. Oehl.A.136. opsætte Stengær-
der, plante levende Hegn. LandmB.I.198.
Fade som Dekoration kunne dels anbrin-

30 ges paa selve Væggen, dels opsættes paa
Ily\deT.VortEj.IV2.133. 1.2) (jf. bet. l.s-i)

særlige anvendelser af bet. l.i (kun et udvalg
af de vigtigste medtages); undertiden (jf. op
6.1 og ty. aufsetzen) uden forestilling om
højere stilling, m. h. t. anbringelse, hvorved
noget sættes i nøjere forbindelse med, fast-

gøres paa ell. i noget andet.
|| (jf. u. opstikke

1 ; foræld.) m. h. t. fane olgn. *(han) opset-
ter Bloed-Fanen paa Stsing. Sort.HS.E4r.

40 alle (snekkerne) havde i Masten et opsat
Skjold (o: som fredstegn). Grundtv.Saxo.I.
278.

I)
(nu sj.) om opstilling i spil; dels om

keglerejsning: Kegle -Spill, hvorudi man
nedslaaer for at opsætte, og igien opsæt-
ter for at nedslsiSLe. Holb.Ep.V^.154. vAph.
(1759). dels m. h. t. skakbrikker : Spillet er
opsat til at begynde. Skak.(1773).14.\\(jf.
opslaa 2.3; nu næppe br.) opføre, rejse en
bygning olgn. (jeg vil) opsette (1871 : settej

50 Bacchus her en herlig tempel. 2M.akk.14.
33(Chr.VI). det tillades (ham) at opsætte
en Bygning paa bemeldte Grund. Stampe.
1.132. (en) Stue, hvis Vægge vare opsatte
af svære Kstmpesteen. Bhch.(1920).X.104.

II (jf' Opsats 1.2; t sætte (mad) frem paa
bordet; anrette, der giøris med Præsten
og Vennerne et stort Giestebud, hvor sær-
delis en Ret for den Døde opsettis. P/lug.

DP.362. opsætte Maden, sætte Maden paa
60 BoTdei.vAph.(1759). Leth.(1800).112.\\m.h.t.

væg-, loftsbeklædning: (man maa) overstryge
Væggene med en tynd Limopløsning, som
saa maa være godt tør, før man giver sig

til at opsætte Papiret.Haandgern.578. Væg-
fliser opsættes i Kalk- eller Cementmør-
tel og udfuges med Gibs eller Marmor^
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cement Suenson.B. III. 353. opsætte Li-

ster. FagOSnedk.
\\

(mal.) sætte farver paa
en palet, (farverne sort, hvidt, gult og rødt)

havde de (græske malere) i ældre Ti-

der opsat ublandede ved Siden af hver-
andre. JLange.BM.1.257. j/". o p s æ tt e en
palet u. Palet.

|| (fagl.) sætte (en ædel-

sten) i indfatning. VortHj.II3.142.
\\ ^

m. h. t. dele af takkelagen. Opsætte Stænger
og Raaer. Boding. Opsætte. Det samme som
at paalægge Vanter og Stage; (paasmøge)
deres Øine om Toppen. Har&oe.ilfar0.4 79.

I II (jf- ^' ansætte 1.4; sj.) part. opsat brugt

I som adj., om legemsdels stilling, holdning
osv.). hendes bleghvide og højt opsatte
Barm. Madelung.EH.26. f om en hests hals,

i forb. som vel opsat, velrejst (saa hovedet

bæres højt) (jf. Opsats 1.7j. en blaaeladet stik-

kelhaaret Hingst, 6 aarig . . med et veldan-
net Hoved, vel opsat Hals. PhysBibl.IX.82.
1.3) (jf. op 1.2; sml. bet. S) anbringe (noget)

midlertidig i en vis stilling, paa en vis plads,

hvorfra det senere kan fremtages; hensætte.

II
m.h.t. skib: trække op paa land. Skude-

vigen har sit Navn af de Contorske Skuder,
som der bleve opsatte, naar de skulde flyes

og tiæTes. Holb.Berg.48. Torpedo- og Pa-
trouillebaade opsættes i SkvLr.Ba7'denfi.Søm.
11.107.

II
(nu 1. br.) hælde mælk op i taller-

kener og stille den hen, saa den bliver sur
og tyk. Hun har opsat nogen Melk til

Folkene. VSO. Sød Mælk opsættes i Taller-
kener. FrkJ.Kogeb.120. opsat mælk, (jf.
oplagt 1.2; tykmælk. JCLange.B.323. MO.
^ '*) (.jf- op 11>^ * udtr., der angiver, at noget
opstilles kunstfærdigt, paa pyntelig
vis, ordnes, arrangeres; undertiden ogs.

m.h.t. hvad der er kommet i ulave: ordne
paa ny; fikse op; pynte paa. || m.h.t.
(kvinders) hovedhaar: sætte op i en (høj)

frisure (m. nakkeknude olgn.); næsten kun
i perf. part. brugt som adj. er mit Haar
godt opssit? Biehl.(Skuesp.VI.261). Haaret
er ikke opsat, det sammenholdes kun af

en Snor om Issen. JLange. 111.19. Hen-
des Haar er sædelig grundtvigiansk opsat.

Wied.K.ll. jf.: opsætte Overskægget. Xa-
J9er.* II

(nu sj.) m.h.t. forsk. (hoved)beklædnings-
genstande. Et Fruentimmer, som forstaaer
at accommodere . . og opsætte alle Slags
Fruentimmer Prydelse . . søger Condition.
Adr.^Vil762.sp.l6. Hun lever af at opsætte
Hovedtøier.FiSO. Præstekraver vaskes og
opsættes. PræsteforeninaensBlad.1927.349. ||

(jf. bet. 2; især i perf. part. ell. som vbs.)

m. h. t. tryksager, bogsats olgn.: arrangere,
lade frerntræde paa en pyntelig og virknings-

fuld maade. (rejsebrochurer bør være for-
synet med) paalidelige og smukt opsatte
Kort med tydelig . . Angivelse af Rejse-
vejene. Jern&awejr.^^/iJfP54.4.sj9.4.

II
(maaske

egl: sætte paa spid, jf. VS0.VI.53; sml. Op-
sætternaal; kog.) m.h.t. fjerkræ: gøre i stand
(bl. a. ved at tvinge vingerne op) til stegning
ell. kogning. Amberg. FrkJ.Kogeb.87. (en

fugl) bør . , altid opsættes med Omhu, da

den ellers let steges eller ko^es itu. Const.

Kogeb.71.
|| {jf. holl. opzetten % sa. bet.; fagl.)

rejse æ^gen paa knive og sakse, naar den har
„lagt sig"; slibe; hvæsse. VSO. Borgerskab
eller Næringsbeviis som Barbeer giver
Ret til . . at skiære Ligtorne, at opsætte
Knive og Ssixe.Lov^yil861.§2. FagOSnedk.
I| (fagl, foræld.:) opsette Lugen (o: lave

luv paa klæde med et dertil indrettet jærn).
10 OeconJourn.1758.224.

\\ (farv.) i videre anv.:
behandle garn ell. stof, der skal farves blaat

paa kypen, med et andet farvestof foruden
farvningen paa kypen (for at spare paa den
dyre indigo). Hverken klæde eller bay
maa med træ-farve ophøjes, som kaldes ge-
skovet eller opssitCit.l705.(KbhDipl.Vll.
751). han (indlader) sig ikke paa at give
Vadmel, der skal farves blaat paa Varm-
kypen, en Opsætning med „Sandel** eller

20 at opsætte det mecf Blaatræ og Sandel.
Dengl.By.1927.36. hertil: Opsat Blaat.
Cicilius. Haandb. f. Farvere.(1865).22. O p -

S2ithlsL3i.Da.Farver-Tidende.lII.(1891).108.

jf. Op sats blaat. BOlsen. Farvebog. (1858).
12.

2) ijf' op 1.3; efter ty. aufsetzen; jf. Op-
sats 2 osv.) optegne; opskrive; dels: an-
bringe bogstaver og tegn i bestemt or-

den paa papir; dels: formulere og ned-
30 skrive sine tanker, argumenter osv.; nu især

(jur.): koncipere et retsligt dokument (et

testamente, en kontrakt osv.) paa lovforme-
lig vis. Naar nogen kommer til Tinge
med . . Gave- eller Afkalds-Breve, da skal
hånd ej være forpligtet til, dennem der

Eaa ny at lade opsette. i)L.J[

—

25—16. „jeg
ar . . opsat et Brev til ham." — „Hvad

vil det Ord opsat sige. At opsætte kand
betyde at forhale, det kand ogsaa betyde

40 at sætte i Pennen." Holb.Stu.ll.9. Nu, o
Konge I skal du stadfæste Forbudet og
opsætte (Chr.VI: lade befattej det skriftlig

(1931: lade en Skrivelse xiåga.SL).Dan.6.9.

lad Prokuratoren da komme, at Skjødet
kan blive opsat under alle dets bindende
FoTmer.Aakj.VB.270. Testamentet er op-
s&t. Buchh.SP.193. f opsætte paa klat,
skrive et udkast, en kladde til noget. vAph.
(1759). II t stille (et regnestykke) op. Der ere

50 mange, som i Regne-Kunsten vide at op-
sætte Stykker og at løse dem rigtig. Eilsch.

PhilBrev.22.

3) (1. br.) m.h.t. minespil, ansigtsudtryk:
paatage sig; sætte op. „De har vel hørt
om min Ulykke?" „Nej," svarede Otto og
opsatte efter Høfligheaens Regler et uro-
ligt, medfølende Ansigt. Goldschm.V.360.
(han) havde med et paa Skrømt opsat,
blidt afværgende Øjensmil over Brillerne

60 efterhaanden tagetmod Titulaturen.Sc/iawd.
BS.73.

4) (jf- op 3.3; nu næppe br.) offentlig til-

byde ell. udsætte; dels m. h. t. noget, der

skal sælges: Slavinden . . skulle opsættes
til ^ddlgning.OeconJourn.1758.304. \\ dels:

udsætte som gevinst, pris, belønning osv. Ville
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en Konge opsætte saadan en stor Skat .

.

for nogle visse Personer, til at løbe paa
kap der om, og giøre det Løfte, at hvis

de paa den bestemte Tid kunde opnaa
Maalet, da skulle de alle hafve Deel i de
opsatte Klenoåer.SortTrJS. Slange.ChrlV.
100. Regenten (burde) opsætte Belønninger
for den, som opdagede . . Forbedringer.
Schytte.IR.II.171. Mit Nummer var saa

heldigt at vinde den Daase, der sidste

Gang var opsat. FSO. (I dels: sætte ind (som
indsats i spil osv.); billeal.: sætte paa spil;

vove; især iforh. opsætte liv og blod,
vove livet (for en sag), de havde sagt ham
tienniste og vilde derfor opsette Lif og
Blod med h&m. LTid.1726.406. (de vilde)

opsætte for deres Fæderne-Rige Lif og
Blod, Gods og Æve. Slange.ChrlV.11.

5) {maaske til bet. 2; jf. dog ogs. mnt. up-
setten osv. i lign. bet. u. opsat sp. 1010^^)

t fastsætte, bestemme, beramme (noget
til en vis tid). *Et Sted iblant Parnassi
Folk

I
Blev ledigt (o: ved Arreboes død);

Pladsen lovet | Til den, som kunde riime
best . .

I
Thi blev opsat en Riime-Fest:

|

Hver skulde sig begive
|

Til Helicon.
Beenb.II.114.

6) (jf. op 9.2 samt opskrue 2.i; nu 1. br.)

sætte prisen paa en vare olgn. op; for-
høje (mods. nedsætte 2.i^. Hvor Kirken
Bygfældig er, der skal alle Veje søges
Tienden paa det højeste at opsette. -DJC.

2—22—20. 8 og 4re Markstykker gieldte
64 Skilling Danske (de) bleve . . opsatte
til 66 Skill Slange.ChrlV. 180. den for-

høyede Priis paa Havren opsatte Heste-
nes Priis. OecMag.III.244.

7) m. person-obj. 7.1) (jf. op 2.2 samt H.
opsat 1.1, opsætsigj gøre opsætsig, op-
hidse (mod nogen). vAph.(1759). ogs.: til-

skynde til, gøre forhippet paa noget,

smst.
li

nu kun (1. br.) refl., i forb. op-
sætte sig mod, modsætte sig, sætte sig op
mod (især: en overordnet, den lovlige rege-

ring osv.). Befindis nogen at opsette sig
. . imod Kongens Befalninger. DL.6—4—
13. Forstaaes ved Arvesynd oprindelig
Synd, et Noget i den menneskelige Na-
tur, som bestandig opsætter sig imod den
moralske Lov. Bagges.DV.IX.115. undslaae
dig for unge Enker, thi naar de af Kaad-
hed opsætte sig imod (Chr.VI afvig.; 1907:
gøre Oprør imod^ Christum, ville de giftes.

lTim.5.11. Den, som underkjender eller op-
sætter sig mod dette Guddom melige.Zterfe.
XII.83. 7.2) (jf. op 2.2 samt ovf. sp. 1096^^)

t stille op. Opsætte i Slagt-Orden. v^^^.
(1764). 7.3) (jf. op 9.2; f indsætte (en per-
son) i en stilling. Jeg haver og opsat (1871:
sat) vægtere over eder. Jer.6.17(Chr.VI).

8) ijf- op 7.1; vist til bet. I.3 og egl: hen-
sætte, opbevare til senere brug; sml. 1. opgive 3,
opskyde 4) foreløbigt opgive noget og
fastsætte, udsætte det til et senere tids-
punkt. Jeg . . opsætter mit Judicium
indtil jeg bliver meere forvisset om Hi-

storiens Rigtighed. Holb.DH.II.3. Jeg me-
ner . . ikke opgive den (0: en middag)f

men bare opsætte den. CMøll.PF.376. Hun
bestemte sig til at opsætte Kjoletøjet (o: at

bede om penge til kjoletøjet) indtil videre.Hul-
daLutk.LJ.81. (jf. Opsættelse sp. llOP^s.;
jur., foræld.:) (der) skrivis paa Stævningen
af Skriveren, til hvilken Tid Sagen er
oi^S2it. DL.1—4—24. 11 talem.fl.br.): Opsat

10 er ikke opgivet. Mau.2296. jf. : at opsætte
sin Beslutning, er i de fleste Tilfælde det
Samme som at opgive den. Heib. Poet.X.
29. opsæt ikke til i morgen, hvad du kan
gøre i dag olgn., se Dag sp.421^''. jf.:
Ulykken bestaar egentlig deri, at jeg alt

for tydelig indser den Sandhed, at en-
hver Gærning uden stor Skade kan op-
sættes en Bag. FMøll.1.332. || opsæt-
tende virkning, (jur.) om den virkning

20 af en retshandling olgn., at en doms ekse-

kution midlertidigt udsættes. Kære til Høje-
steret har ikke opsættende Virkning, hvor
det ikke særlig er fastsat i denne Lov.
LovNr.53'V,1909.§413. jf. LovL.VIIL492f.
opsættende vilkaar ell. betingelse,
(jur.) betingelse, som skal opfyldes, før en
kontrakt faar fuld gyldighed. Nørreg.Frivatr.
III.42. Lassen.AO.lO. || opsat livrente,
livsforsikring, (jf. ophørende livrente

30 u. ophøre 2.2; i forsikrings-spr.) form for
livrente, livsforsikring, hvorved renten, for-
sikringssummen først kan udbetales efter en
nærmere fastsat termin. Lassen.S0.530f. Jur
Formularbog.^495.

||
(sj.) m. h. t. (udbrud

af) følelser olgn.: tilbageholde, der var
ikke Spor af nogen Generethed, eller af
nogen tilbagetrængt Vrede, eller af nogen
opsat Utaalmodighed (o : hos en moder, der
blev nødsaget til at bære sit barn ned ad

^ Østergade). Kierk.VI.132.
\\ f opgive; af-

lyse. Vor Far er bleven saa gudfrygtig
. . saa jeg er bange at Juule-Stuen blir

opsat. Holb.Jul.4sc.

op-sættelisi (idj. [cnb 'sædali] (til op-
sætte 8;jf. cEwz/oT opsettelig, forsætlig m.m.;
nu især t ssg. uopsættelig (s. d.)) som kan ud-
sættes, udskydes. VSO. en opsættelig For-
retning bliver ikke sielden for længe ud-
sat. MO.

50 Opsættelse, en. ['(obisædslsd] flt.

(l.br.) -r (i bet. 4:-. DL.1—4—24. Wess.l7.
IngebMøll.KH.203). (ænyd. d. s.; jf. Opsæt-
ning; nu oftest i bet. 4) vbs. til opsætte (og
sætte opj; især i flg. anv.:

1) til opsætte 1. Digets, Steengierdets
Opsættelse. 750. Kistens Opsættelse paa
Loftet, smst. (han) deltog . . i Opsættelsen
af de optiske Telegrafer. Fersonalhist.Tids-
skr.1905.82. Opsættelse af Avtomater. Fol.

60 ^U1934.7.sp.2. 1) til opsætte 1.4. Haarets Op-
sættelse og Fletning. 7/SO.

2) t til opsætte 6. der er . . paa saa-
danne Maader sørget for dem (0: de fat-

tige), at Levnets-Midlernes Op- og Ned-
sættelse kand ikke stort vedrøre dem.
OecMag.VII.63.

1
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3) t til opsætte 7.i: opsætsighed. Op-
settelse imod Kongen. DL.6—4— 9. Moth}
073.

4) til opsætte 8; udsættelse, (ofte i forh.

som bede om, udbede sig, begære op-
sættelsej. (jeg) maatte bede om Opset-
telse, for at overveye Tingen nøyere.
nolb.EpJ.142. Denne Kreeds-Dag blef .

.

efter tvende Opsættelser ikke holdt, før-

end udiHøst-Maaned.5^aM^e.C/ir2F.50. Den
Skyldnere, hvis Revers er forfalden for en
Maaned siden, begiærer endnu nogen Op-
sættelse med Betsåningen. Skuesp.V.245.
Opsættelse har ødelagt mangt et klogt
Forsæt. Kofoed-Hansen.KA.1.256. Man skal
. . altid have en bestemt Vaskedag, ellers

vil der saa let indsnige sig Sløjned og
Lyst til Oipsættelser. IngebMøU.KH.203.

\\

i forh. m. angivelse af, hvor længe noget op-
sættes. Opsættelsen (af hyldningen) paa
trende Ugers Tiid var . . bleven bevilget.
Slange.ChrIV.191. *\eg mig tvungen seer

|

En Dags Opsettelse (o: af brylluppet) mig
ikkun at udbede. Wess.l7. enhver Dags Op-
sættelse koster os mange Fenge. Ludv.

\\

spec. (jur., foræld.) om udsættelse af en rets-

sags behandling, en doms afsigelse ell. ekse-

kution. Dommerne skulle ikke Sagerne
med Opsettelser forlænge./)X.i—5—8. Jeg
havde raadet ham, at stille sig syg, for at
skaffe sig en Opsættelse i Executionen af
sin Dom. Ew.(19l4).IV.210. Stampe.1.259.
ogs. om udskrift af rettens beslutning om en
saadan udsættelse : For Opskrifter paa Kald-
sædeler, i Stædet for Opsettelser, til Birke-
og Herrets -Ting givis sex Skilling. DL.
1—25—3. Stampe.VI.204. \\ i forh. som
sagen taaler ingen opsættelse, sagen
er presserende, haster. *viid 1 at der ey taa-
les her

|
Opsettelse i Sagen. Graah.PT.I.

306. Fruen maa givtes, der er intet andet
for, og Tingen taaler ingen lange Oipsæt-
telser. Skuesp.V. 190. Ludv. || uden op-
sættelse, uden tøven; uopholdelig. Hans
Ærende var, at jeg maatte uden Opsæt-
telse forføie mig bort. CPRothe.JN.174.
Skuesp.II3.94. Ludv. || hertil en del (ret

tilfældige) ssgr. som fx.: Opsættelses
Brev.v4^^.('i764). Jeglideraf Opsættel-
seslyst. Madv.(Siesbye). Opsættelses-
politik (o: nølerpolitik).BerlTid.''^l\ol912.

Aft.l.sp.3. jeg lider af en Opsættelses-
syge. Hauch.Br.84. Bråndes. V.343.
Op-sætter, en. ({\) -sættere. Moth.^0

73). (1. br.) person, der opsætter. 1) til op-
sætte 1 ; fx. : Opsætter . . der sætter Keg-
ler OYt.vAph.(1759). 2) (sj.) til opsætte 2.

„en, der skriver Opsæt, Forfatter." X^ÆJT.
(„Nydannelse"). 3) til opsætte 8: nøkr.
Moth.S154. først 1541 besluttede den store
Opsætter (o: Michelangelo) at gøre Min-
desmærket (for Julius II) færdigt. Bran-
des.MB.234. -sætter-mejsel, en. en
slags fladmejsel, hvormed man ved samling
af mufferør driver det indstøbte bly, der naar
et stykke hen uden paa røret, tiloage („sæt"

ter det op"), før det slæmmes. Hannover.
Tekn.346. -sætter-naal, en. (kog.) til

opsætte sp.l097^^^-: En Opsætternaal med
Sejlgarn i stikkes fra Siden igennem Vin-
gen, Halsskindet og Skroget og ud igen-
nem den anden Vinge. FrkJ.Kogeb.87.
-sætterske, en. spec. O/.-stikkerske ;

/br-

æld.) til opsætte sp.l097*^^-: kvinde, som er-

nærer sig ved at lave og opsætte hovedtøjer olgn.
10 Biehl.Brev.IL110. VSO. -sættig:, adj. se

-sætsig. -sad, subst. se -sod. -seg^e, v. [3.3]

[-isø-'qa] vbs.-ning (LTid.1723.387. MO.)
ell. (sj.) -else (LTid.1723.387). (ænyd.d.s.;

jf. ty. aufsuchen samt H. -leae, -snuse,
-spore, -støve osv.) finde (noget) ved at søge

efter det; nu vist især: udfinde, hvor en per-
son opholder sig og besøge (træffe) ham; un-
dertiden ogs.: søge, lede efter, andre rømte
til Kolding, hvor de forstukke sig her og

20 der udi Koldinghuus-Lehn, men dog bleve
opsøgte. Holb.DH.II.557. Min Herre . . for-

langer at vide, hvad som har givet Co-
lumbo Anledning til at opsøge Vestlige og
ubekiendte Lsinde. sa.Ep.V. 55. *en Hund,
der har opsøgt en bange Hare, | Sit Kob-
bel slider og i tu vil have hmdtFalst.
Ovid.129. „hvis han ikke er faret til

Helvede . . kan vi jo imorgen søge ham
op .

." „Ja vel I . . lad os imorgen opsøge
haml'* Ing.EF. 1. 75. Opsøge Fienden. MZ
TeknO. Hvis jeg ikke havde truffet Dem,
havde jeg opsøgt 'Dem.Schand.AE.316.

||

m. hensobj. (nu især refl.). hvorfra skal jeg
opsøge dig Trøstere (1931: hente en til

at give det Trøst)? Nah.3. 7. *den høybe-
trængte Skare . .

|
Opsøgte sig et Skiul

til Sikkerhed (o: under branden) at faae.

JFriis.142. Paa sine Vandringer havde
han opsøgt sig et Slags Hvilested. Schand.

40 TF.I.94.
II t uden obj. Jeg tør vel og

30

finde nærmere herom naar jeg engang
Episcopisopsøger i mine Collectaneis de ^

NoTYegiæ.Gram.Breve.61.jf. (nu næppe br.):

opsøge i en Ord-Bog. vAph.(1759). -sem-
me, V. [1.1,11.1] [-|Som'o] vhs.'inng (s.d.).

(jf. 'Sy ;fagl.) bøje (under)kanten af et klæd-
ningsstykke op og sømme den fast; ogs.: for-
syne med ny søm; sømme paa ny. S&B.
Gummiregn'frakke . . afskaaren og op-

50 sømmet forneden. PolitiE.Kosterbl.^V4l924.
l.sp.2. -semning:, en. [-|S6m'neix] (fagl.)
vbs. til -sømme; konkr., om en opsømmet
kant olgn. 1 cm bred Opsømning forneden
(paa et par benklæder)j syet med Kaste-
sting. PolitiE.^^U1922.3. -taa, en. {vist om-
dannet af Optog ved tilknytning til Taa;
smed.) optog (6.i) paa en hestesko. Paa Bag-
skoen (o: hestesko til bagbenet) er der en
lille Hage forefter, den kalder vi Optaaen.

60 Drachm.PV.21. Lærebog f. HærensMenige.
II.ForTrainet.(1904).4(1894ogl925:Opiog).
-taarne, v. [I.2] [-itå'rna] vbs. -else (Dag
Nyh.'Vil913.Sønd.l.sp.4) ell. -ing (MO. Dag
Nyh.''^U1922.2.sp.l). {jf. ty. auftiirmen; lU,

især poet. og højtid.) 1) trans.: dyn^e sam-
men til en usædvanlig højde; samle i taarn-
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høj bunke; taarne op. vAph.(1764). (jeg)

saa de virmlende Myg i Skumringen at

optaarne deres bevægelige Skyer. FMøll.
1.356. (gud) adskilte Havet og lod dem
gaae igjennem, og optaarnede (Chr.VI:
stillede; Vandet som en Dynge (1931 : lod
Vandet staa som en Yolå). Fs.78.13. et

Flyttelæs under Optaarning. DagNyh.'^^U
1922.2.sp.l.

II
billedl. ell. i sammenligning,

(i alderdommen) er det, man skal nyde
godt af den Skat, man i Ungdommens
Aar lagde Grundsteenen til, og i Mand-
domsaldereh optaarnede. Rahb. Tilsk.1796.

152. Egennytten . . optaarnede Vanske-
ligheder (for bondens frigørelse). CGBafn.
(PhysBibl.II.5). han opsøger og optaarner
stilistiske Kampestene som „det Uhyre",
„det (jTVié^ge*'.Brandes.VII.482. 2) intr.

(Bagges.L.1.68) ell. (næsten kun) re/l.: hæve
sig til usædvanlig højde; rage usædvanlig
højt op. *Zemblas hvide Høye,

[
Optaarne

sig for mmme\eii.Eiv.(1914)JIL132. Hvid-
ligrøde Tordenskyer optaarnede sig. Blich.

(1920).XIV.207.
II

bUledl, især om van-
skeligheder olgn. under vor Fraværelse har
der kun optaarnet sig endnu større Van-
skeligheder.PaZilf. y111.272. Den overmen-
neskelige Fristelse vil optaarne sig over
et Menneske. -ffier/c. 7111.585. TroelsL.V.
60. 3) part. optaarnet brugt som adj. •op-
taarnet Snee fra Fieldets bratte Sider

|

Med sønderslidte Baand . . nedskrider.
Rein.ll. *kneisende man Hallen saae | Op-
taarnet høit paa Tofte. Grundtv.DV.lV.
240. optaarnede SkjeT.nBrix.(Qad8Mag.
1933.574). jf: *Ilions stoltoptaarnede
StSiå. Bagges.NblD.147. || billedl. trods alle

optaarnede Hindringer. Grundtv.BrS.129.

IJ t (med.) om leaemsdel: (stærkt) hævet. Un-
derlivet var udspændt og optaarnet, og
omtrent af samme Størrelse som før Yot-
\øsnmgen.BiblLæg.XIX.277. -tafle, v.

[1.21 {efter ty. auftafeln; farv.) lægge (klæde,

stof) sammen i bestemte folder. Lundb. -tas,
et. {jf. sen. oldn. upptak, borttagelse, im-
tægt) vbs. til optage (ell. tage opj; især
i flg. anv.: I) (jf. optage ij det at tage
ell. løfte noget op; ogs. om rask bevægelse

opefter. 1.i) i egl. bet; nu næsten kun (dial.)

om haardt tag, som heste maa tage, naar en
vogn skal op af et hul, en grøft, over en
stejl bakke olgn.; undertiden ogs. om selve ste-

det. Junge. MDL. HjælpeO. Feilb. OrdbS.
(Sjæll). 1.2) (I br.) uegL; dels (jf. op 9.2;

om rask stigning, opgang, man (var) klar
over, at Sterlingkursen atter vilde tage
et Optag, hvilket da ogsaa slog til, idet
Kursen ved Noteringen forhøjedes med
25 Øre pr. Pund. BerlTid.^ysl924.Aft.4.sp.3.

II
dels (jf. optage 7; hos sprogrensere) om

(trang ell. vilje til at gøre) det første skridt,

hvorved en virksomhed osv. kommer i gang;
(trang til) foretagsomhed; initiativ. HjælpeO.
de store reformer sidst i 1700'erne og om-
kring 1848 førtes . . igennem ved stor-
mænds og embedsmænds optag; herefter

behøves ikke dette optag. FritOrdskifte.

1902.107. praktiske Mænd med Optag og
Ideer. NordreBirksTidende. ^Via 1903.2.sp.l.
D&H. 2) (jf. optage 4; dial.) det at tage

et kort af stammen op paa haanden. Vi
fik hver sin Konge i det Optag. FSO. Et
Es i det første Optag. smst. OrdbS.(Sjæll).
optag:e, v. ['(obita'qa; dagl. '(obita'li?**«/.

tog; part. -taget ell. -tagen (navnlig som
10 fk.; ogs. (jy.) efter være m. subj. i intk. ell

flt: LTid.1738.137. Feilb.), hvortil best. ,'

og flt. -tagne ell. (sj.; især kbh.) -tagede (Aar
1925.163. B.T.^Vi7l933.20.sp.3(se u.bet.b.i)).

vbs. -else (s. d.) ell. (især i bet. 1-2; se ogs.

u. bet. 4.1 og 8.2; -ning, jf. Optag. {glda. op-
tage i bet. 4, jf. æda. up taka (DGL.I.151.
172), fsv. upt^a samt oldn. (part.) uppte-
kinn, (vbs.) upptaka, -tekning, eng. (dial.)

uptake; sml. ty. aufnehmen)
20 1) (tage fat i ell. paa og) bringe, føre
nedefra opefter; tage op; løfte op.

1.1) (nu 1. br. i olm. spr.) i egl. bet. hvor
fremmet og tvunget er det ikke at sige:

Optag Bogen, som nedfaldt . . i steden
for: Tag Bogen op, som faldt need. Høysg.
S.311. (jeg stødte) med Foden paa Noget,
som jeg optog.Gylb.IV.5. Elephantens Sna-
bel, der kan optage en Kjiappenaal og søn-
derrive en Eeg. GFUrsin.Dampmaskinen.'^

30 (1842).4. Støvsugeren samler og optager
(støvet). IngebMølLKH. 101.

\\ (jf. bet. S.2)

m.h.t.jaassager: (undervejs) medtage, lade faa
plads i et befordringsmiddel; tage op (under-
vejs). Blich.(1920). XXVII. 218. Togene
standser ved (holdepladsen) for at optage
Rejsende. i2ejseZts<e.ViJ955.ii.

|| ,t i forb.

som optage en raa, en stang, et mærs,
et æselhoved olgn., hejse, tage en raa osv.

op. Fisker.SøO. Optage Ræer, Stænger e. a.

40 Rundholter, er at hejse dem op, naar de
have været nede. Tuxen.Søfart.455. Schel-

ler.MarO.
|j
optage korn, neg, (jf. Op-

tager 1.1; landbr. og dial.) nege op. vAph.
(1759). F50.(„Jydsk«). MDL.(u. Optagerj.

7. ; Du skal komme til Graven i Alderdom,
igesom Neg optages (1931 : føres op ; anm.

:

til Tærskepladsen; i sin Tid. Job.5.26. som
vbs.: skal (bygget) staae til alle Ax blive

fuldmodne, saa falde de strideste af ved Op-
90 tagningen. JPPrahl.AC.65. LandbO.IV.61.

1.2) (jf. op 3; bringe, føre (noget) nedefra
opefter, saaledes at det løsrives fra ell. be-

væges op gennem, kommer frem fra en masse,

hvoraf det har været helt ell. delvis skjult.

Borrebye.TF.808. Naar Mosen . . er ud-
tømmet for Vand, saa bør begyndes med
at optage til Tørv (o : bringe tørvemasse op
til jordoverfladen). JPPrahl AC. 101. Kon-
gens Been bleve . . optagne af Graven.

60 Molb.DH.II.128. Derefter optages Varen
af FsLTvehsidet.VareL.^213. (ved udgravning

af et jærnalderhus) optoges Skaarene af to

runde Fade. Aarb.1930.100.
\\ ^ m. h. t. et

sunket fartøj: hæve (Scheller.MarO.); ogs.

m. h. t. skibbruden: redde. Han holdt sig

oven paa Vandet, og blev levende op-

il
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taget. Reiser. 1.104. Damperen har opta-
get 5 Skibbrudne. Scheller.MarO. \\

(gart.)

m. h. t. planter ell. underjordiske plantedele:

grave op. lad dem optage Træet .. og
henplante det i fremmed Jord. Molb.Dagb.
304. Roeoptagere benyttes . . som Fælles-
betegnelse for forskellige Redskaber og
Maskiner, der anvendes ved Optagning af

Roer. LandbO.IV.78. optage kartofler,
se Kartoffel l.i. 1.3) (m. overgang til bet. 3.8;

især bibl.) om guddom: (lade et menneske dø
og derefter) føre til himmerige, give
evigt liv. (ofteiforb.som optage til him-
melen. Marc.16.19. vAph.(1759). S&B.).
min Gud, optag mig ikke (1871 : tag mig
ikke bortj midt i mine dage. Ps.102.25
(Chr.VI). „Hvorfor kunde du icke komme
til Byen?" — „Jeg blev optagen paa Vejen
til F&rsidns.'* B:olb.Jep.IV.2. *Optaget er i

Herlighed
| Du, som i Naade kom her-

ned,
I

Vor Gud og Frelser kiærel Grundtv.
SS.I.446. han blev endnu i levende Live
af Jupiter optagen iblandt Gudernes Tal.
Hauch.IIL67. 1.4) billedl anv. af bet. l.i(-2),

i faste forb. som optage handsken, se

I. Handske 1. optage sporet, (jæg.) finde
og følge et tabt spor; alm.: tage op. jf.: A.
fik gjort sig fri og undløb. Et Blodspor
stod efter ham, men det optog Politiet

ikke. Buchh.K.28. optage traaden (paa
ny), se Traad

(Jf.
u.oet. l.i). optage vaa-

ben (imod), (sj.) gribe til vaaben (imod).
Hånd optog Vaaben imod sin Her Fader,
og leverte ham et Ye\åis\2ig.LTid.l726.
742.

2) spec. (fagl.) anv. af bet. 1. 2.1) (bogb.:)

Naar Arkene er falsede, bliver de op-
tagne, det vil sige, de samles til kom-
plette Bøger, hvori Arkene ligger i den rig-

tige Orden. Bogen,enHaandbog forBoghana-
lere.(1925).150. som vbs.: CollO. Falsning,
Optagning, Kollationering og Presning.-Bo-
gen,enHaandbog forBoghandlere.(1925).150.
2.2) (ved kold smedning) danne en op-
stå aende rand om en metalplade, som
vbs.: Optagning. Waan.Tekn.149. SaVVI.
430. 2.3) (egl. m. henblik paa det forhold, at

et bistade, der ved vejning om efteraaret viste

sig at være for let, toges op, hvorefter bierne
dræbtes; biavl., foræld.) dræbe bier med
svovldamp. Biavl.46. Det var en Begi-
venhed, naar Optagningen skulde finde
Sted; men der var alligevel en viss Vemod
over dette Arbejde. Halleby.35. DF.II.144.

3) (jf' op 4 og 8) bringe ell. føre et
sted hen, især: ind i ens hus ell. paa ens
(egne) enemærker, i ens beskyttelse, forvaring
osv. 3.1) (jf. op-bringe 3, -egne ; fagl.) m. h. t.

(hu8)dyr: indfange og tage i hus; spec.

(og især) m. h. t. en andens kreaturer, som
man træffer løsgaaende paa sin jord: ind-

fange og anbringe hos sig paa ejermandens
bekostning. Om mand tager anden Mands
Fæ i sit Korn, eller Eng, (da maa ejeren)
ej tage det fra den, som det i sit Korn
€ller Eng optog. DL.6—14—19. Bøder for

optagne Kreature i Vangen. Olufs.NyOec.
1.92. Skjoldb.SM.84. (hundene havde) jaget
i ca. 2V3 Time med Vildtet, og der var
gjort flere forgæves Forsøg paa at optage
dem. Pol.''/il932.3.sp.5. \\

(nu næppe br ) om
fjernelse af anden art. Føllene fra Hop-
perne bør optages ved October-Maaneds
Udgang, paa det de ikke skal udpatte
Hopperne. OeconJourn.1757.178. (det maa

10 være) tilladt, hvis Vejrliget er saa slet, at

det kan skade Hestene at gaae saalænge
ude, da at optage dem fra Græsset den
1ste Octbr. MB.1802.187. 3.2) (ofte m. over-

gang til bet. S.5) lade en komme ind i sit

hus; give en adgang til, modtage i sit
hus (som medlem af husstanden ell. omgangs-
kredsen). vAph.(1759). (skjaldene) vare vel
optagne hos Nordens Konger. Molb.DH.I.
382. Hvor man optages vel, der bliver

20 man g\evne.HCAnd.XlI.72. (hun takkede)
for det Venskab, hvormed de havde op-
taget hendes Pleiesøn. Gylb.III.208. (de
selskabskredse) , som man misundte ham,
Thomas Fris, at være optagen i.Schand.
TF.11.208.

II
om middelalderlige forhold:

give (den regerende fyrste) nattelogi og be-

værtning. KrErsl.KL.92.
|| f optage i

barns sted, (jf. u. antage 2.3^ adoptere.

vAph.(1759). Leth.(1800). 3.3) antage som,

^ gøre til medlem af et forbund, en forening
olgn.; ogs.: give plads, antage som lær-
ling ell. som elev i undervisningsanstalt.
værdige til at optages i vores Borger-
skab. JS^neeti.IJ.65. man begyndte med at

optage Lægfolk iblandt de geistlige Brødre.
Molb.DH:.II.132. Den halve Deel af Atti-

cas Borgere . . menes at have været Ind-
viede (i de eleusinske mysterier)^ ogsaa Børn
lod man optages. Mynst.Bispepr.(1850).24.

40 saavel han som Weyse . . bleve iforgaars
optagne til (nu: som^ Medlemmer af For-
eningen. PF/ac.J5reve.55. (murermesteren)
lovede efter to Aars Forløb at optage Au-
gust som Kompagnon. Schand.F.136. Myn-
dighed til at optage Disciple i Skolen var
. . ca. 1660 alene tilstaaet Rektoren, hos
hvem de, der søgte Optagelse, skulde
melde sig. BjKornerup.FS. 88. 3.4) (især

emb.) i videre anv. (af bet. B.2-5): give plads,
50 anføre, indsætte i en bestemt sammen-

hæng, paa en dertil bestemt plads, med op-
naaet 17 Aars LægdsruUealder (bliver en-
hver) at optage i Lægdsrullen. LovNr.123
V6l912.§7. Naar et Papir ønskes optaget
paa Kurslisten, maa Udstederen eller Emis-
sionshuset indsende Andragende derom til

Kursnoteringsudvalget. Sa<7«.*7'5,5. || ind-
sætte (artikel) i blad, tidsskrift, vi har Blade
nok her i Londoif, der med Kyshaand op-

60 tage et Angreb paa en fornem Mand. Hrz.
XVIIL192. Schand.TF.11.303. en „Haand-
fuld Vers** (fra Drachmann) ^ som helst
skulde optages (i „Tilskueren") med det
samme. Tilsk.l933.II.414.

4) (,;/. bet. 8 samt op 8^ tage til sig som
sin ejendom; indlemme, tage i sin be-

XV. Rentrykt »/i 1984 70
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siddeise. 4.1) (nu l.hr.) m. h. t person ell.

ting: sætte sig i besiddelse af; tiltage sig raa-

dighed, herredømme over; ofte spec: tilegne

sig ved anvendelse af magt, paa uretmæssig
vis osv.: opsnappe; opfange, horer og
liderlige qvindfolk skal optages, hvor de
kand findes. Cit.l708.(KbhDipl.VIII.40).
hans Breve maa være forkomne og op-
tagne. Falst.Ovid. 100. et af hans Skibe
(blev) af en engelsk Kaper optaget som
et Skib, der tilhørte Hollænderne. FAHeib.
US.60. optage en Overløber. D&H. \\ (jf.

bet. l.i) inddrage, lægge beslag paa et (hidtil

udyrket) stykke jord. Landvæsenets For-
bedring, nye Jorders Optagning etc.^r-
gus.lT71.Nr.33. 4. (han) havde opryddet
og optaget mange for ham unyttige og
ubrugte Jorder. Mall.SgH.631. VSO. D&H.
jf.: den vilde Jagt (o: jagt uden hensyn
til dyrenes alder og køn)y som ellers kun
træffes hos barbariske Nationer eller i

nysoptagne LsLnåe.Bogan.1.76. 4,2)m.h.t.

penge: faa udbetalt; hæve (1.4); især:

hæve løn, tilgodehavende osv. før forfalds-
tid, som forskud; ogs.: skaffe sig (pen-
ge) ved at laane (nu næsten kun om større

laan mod sikkerhedsstillelse olgn.). han (gav
ham) Fuldmagt med sig, at maatte paa
hans Navn optage hvad Penge han be-
høvede. CPSo^/ie.M^.J.^^^. Det er intet
godt Tegn at optage sin Løn forud. Wi-
tvet.D.65. Pengene, jeg havde fra Guld-
berg og Weyse, vare optagne. HCAnd.XI.
54. en meget betydelig Sum, som Fader
havde optaget i Gaarden for at forbedre .

.

Driften. Goldschm.VI.107. Lov^Vil866.§260.

II
optage (et) laan. 45 Mill. Kr. . . har

været til Raadighed for Nyanlæg, uden
at Kommunen . . har behøvet at optage
hsLSin.Tilsk.1933.II.289. jf.: Han optog Ka-
pital, ja selv Laan og Prioriteter til Anskaf-
felsen af store og nye Maskiner. Drac/iwi.

Forening med Dyderne; hun oversaae
ikke de første, og overvurderede ikke de
sidste. FruHeib.( Gylb.1.10). || nu især i forb.

som optage fortrydeligt, godt(Feilb.),
ilde, i en god (ond) mening, se w. for-

trydelig 1.1, HL ilde l.i. Mening 1.3. op-
tage for ell.(nuisær) som sily or, skæmt.
spøg olgn. Hans Ord optages for Skjemt.
Høysg.S.41. optage noget for Alvor, som

10 Foragt. MO. Kold lo og lod, som om det

TJB.361. optage en prioritet (i eW. paa
noget), skaff'e sig laan mod at stille sikker-

hed i fast ejendom. Favrbogaard maatte
jo sælges; der var optaget den ene Prio-
ritet værre end den anden i den. Schand.
TF.1.142. Ludv. 4.3) Y i forb. optage be-
stillin^(er),ordre(r), om a^ewf.sfea/'/'e
sig bestilling(er), ordre(r) af en kunde.
Hage.*191. han laante (prøverne) og gik
straks i Gang med at optage Ordrer.
MKorch.Pallefarmer.(192S).157.LovNr.138
'^U1931.§29. 4.4) (især (D) overf.: (stifte be-
kendtskab med og) danne sig en vis (nærmere
angivet) mening om; opfatte paa en ell. an-
den maade. (kongens uheld) blef optaget og
udtydet, som et Forvarsel til dend begyndte
Krigs u-lykkelige Fremgang og Udgang.
Slange.ChrIV.552. jeg vilde optage det med
største Tvivl, om Nogen fortalte, at en dyg-
tig Astronom havde en Overtro medHensyn
paa Gjenstande, som ere hans Videnskab
iTemmede.Ørsi.Llie. HFEiv.JF.1.148. jf:
Hendes . . kjærlige Hjerte formaaede at
optage Fejlene hos dem, hun elskede, i

Hele var Spøg, og man fandt det ogsaa
klogest at optage det som saadan. Schand.
F.15. S&B.

II
(nu næppe br.) m. h. t. ( litte-

rært) værk : modtage paa en nærmere angivet

maade. jeg (skal), i Fald Wercket blifver
vel optaget, og Gud sparer Liv og Helsen,
udi en særdeelis Tome gifve de Land-
skaber som iåttis. Holb.Intr.I.Fort.7*'. hans
europæiske Republik, hvoraf der ere ud-

20 komne 4 Dele, som ere optagne med al-

mindeligt Bifald. FrSneed.1.162. mit første

Arbeide . . blev optaget med . . megen
Overbærelse. HCAnd.Breve.I.280. 4.5) (jf.
indoptage; især naturv.) lade indgaa som
bestanddel af sig; spec. m.h.t. ernæring:
tage (mad og drikke) til sig. imellem bier-

gene (falder) dagligen een Dug, hvilken
optagis af Jorden, og er som Manna. -Borre-

bye.TF.494. Dnjæper, som i Nærheden af

30 Lojev har optaget Berisina og Desna, er
nu blevet en mægtig Flod. ThorLa.MF.48.
Bladene optager kun Kulsyre, naar der
falder Lys paa dem . . uden Lys sulter

(træet). Suenson.B.II.2. Som alle levende
Væsner optager ogsaa Insekterne Ilt. Natu-
rensV.1912.257. || Ci/". Optagelsesstillingj ^
Optage en tilbagegaaende Troppeafdeling
. . siges, naar en bagved staaende, ordnet og
endnu udenfor Kampen værende Troppe-

40 afdeling giver en slagen og i Uorden bragt
Troppeafdeling Leilighed til at samle og
ordne sig paa ny. MiVTeknO. S&B. 4.6) (jf.

bet. 4.7^ m. h. t. noget abstr. (fx. skikke, ideer,

metoder): tilegne sig (for at anvende); an-
tage (6.1). *Nu Fruentimmeret Kasketter
har oipta.get.Sort.HS.B2''. Hvo som først

optager en Mode, er en Nar, og den, som
holder den længst ud er ikke et Haar
bedre. Holb.MTkr.475. denne Digter (o:

50 Klopstock) optog og brugte gamle . . Verse-
ma.SL\.Molb.EL.83. Den nye Generation op-
tog de absolutistiske Forgængeres bureau-
kratiske Trsiditioner.Schand.O.I.214.

||
(især

sprogv.) m. h. t. sprogstof, navnlig ord(for-

mer), mand har Exempel paa, at (pape-
gøjer) strax lære og optage eens Ord, og
repeterer dem, naar mand minst vil høre
saadant. ^oi&.y;^s.J.6. to Tilfælde komme
især i Betragtning, det, at en Nation op-

60 tager Udtryk og Vendinger af fremmede
Sprog . . og det, at en Nation gandske
optager et Sprog, som ikke var den eget.

Bredsdorjf.Afh.25. Med Frankrig som Mel-
lemled har vi ogsaa optaget Ordet Mo-
saik, der gaar tilbage til mosåico eller

musåico. KNyrop.OL.IIL167. 4.7) (arkais.)
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m.h.t. hilsen olgn.: tage imod (og besvare);

ikke afvise. Holmen (skal) optage al Sa-
lut af alle fremmede Nationers . . Skibe;
hvilken Salut besvares fra Holmen med
et lige Antal Skud. CiU788.(Søkrig8A.^Zzz
4r). Cit.l788.(smstAaaa^). jf.beL4:A: Da
Bjørn kom ud, hilsede hun ham, men han
optog hendes Hilsen vel.IIauch.V.205.

5) (jf- op 8.i; besætte; (ud) fylde. 5.1)

m.h.t. plads, rum: indtage; op-, udfylde.
Triumphvognen over Brandenborger Por-
ten skal nu igien optage sin gamle Plads.
VSO. oliemalte, legemsstore Portraiter .

.

optoge Salens Yægge. PalM.IL.IL463. En
Portnerbolig . . som i adskillige Aar havde
været tom, blev nu optagen af denne Frem-
mede. ScAawd.Ti^.J.^P. Størsteparten af

Bornholm . . optages af et høitliggende,
stærkt bakket Klippeland. PHauberg.Born-
holm.^(1887).3. Den ene Sideflade (af lar-

vens spind) optages . . af en . . Aabning.
Naturens V.1912.1 70. \\ ofte i perf. part. som
præd.ell. attrib.: besat (se besætte 3.ij. VSO.
alle Pladserne vare optagne. Xevin. paa
Grund af optagede Siddepladser er (man)
henvist til en Staaplads i Gennemgangs-
YOgnene.B.T.^Vi2l983.20.sp.3.jf:'D&yikom,
vare Billetterne allerede optagne.750. el-

lipt.: Larsen. P. raabte (drosken) an. »Op-
taget," blev der SY&ret.AHenningsen.Pl).
262.

II
spec. (telef.) m. h. t. ledning, (navnlig

i perf. part). Telefonistinden maa være
i Stand til at opdage, om den forlangte
Abonnent er optaget. HHolst.Elektr.II.189.
de ringer i Telefonerne, saa der er opta-
get det meste ai Tiden. Sønderby.Midti en
J'azztid.(1931).162. den optagne Ledning.
TelefB.1934.10. ellipt.: Naar der meldes
optaget, kan Abonnenten . . høre det lille

Knæk . . der averterer Telefonistinden
om, at den forlangte Ledning ikke er fri.

8mst.2.
II
(nu næppe br.) m.h.t. plads i række.

paa en Tid da Dannemarks Læger optage
en saa høi Rang imellem de øvrige i Eu-
ropa. NyeHygæa.I.(1823).3. 5.2) overf., m.h.t.

tid, arbejdskraft: lægge beslag paa; m.h.t.

tanke, følelse: fængsle; ogs. m. person-obj.:

vække (og vedligeholde) en stærk interesse,

deltagelse olgn. hos; beskæftige stærkt (og ved-
varende); fylde, hans mange Forretninger
vil optage hans Tid og hans Tanker. Gylb.
B.5. da Timen var ude, vilde (professoren)
ikke strax bryde af og truede saaledes
med at optage de ti Minuters Fritid.Gold-
8chm.III.162. Denne stadige og optagende
Beskjæftigelse skaffede ham . . endel Let-
telse. Top8.1.390. (en) Sag, som havde op-
taget ham denne Dag, og som overhove-
det en Tid havde beskæftiget ham en Del.
Pont,LP.VII.171.

II ofte i perf. part., dels

som præd. (navnlig i forb. m. af , /.&r. med.
Drachm.PV.168): stærkt beskæftiget med,
interesseret i. Kongens Sind var . . optaget
af vigtige og betydende politiske Planer.
Molb.DH.II.468. Min Faders Sygelighed
gjorde, at den gamle muntre Selskabelig-

hed døde hen. Jeg var saa optaget af mig
selv, at jeg ikke tænkte synderlig derover.
Schand.O.I.lll. Om Vintren er man op-
taget af at „vække" (slaa Vaager) i Gra-
ven. HjelholtFalster8Hist.I.(1934).104. dels

attrib.: JakKnu.S.106. Han er . . en Sli-

der, en altid optaget og arbejdsom Mand.
Riget.^yil913.3.8p.l. Memorabilia har Xeno-
phon (skrevet) efterhaanden, som han hav-

10 de Tid og Lejlighed i sit omflakkende og
oftest stærkt optagne Liv. UnivProgr.1983.
1.19. dels som appos.: hun fortalte meget
optaget om alt, hvad hun havde set. Pont.
LP.VIII.231.

||
spec: (ved egenskaber, op-

træden olgn.) virke saaledes paa en, at der
vækkes en (navnlig erotisk præget) interesse,

sympati, beundring osv. (jeg) havde iagt-

taget hende en Smule, fordi hun øjensyn-
lig optog min Bordfælle saa stærkt. Bran-

20 des.XI.297. især i perf. part. : Marie Grubbe
blev mere og mere optaget af ham. JPJac.
1.72. Gjel.R.26. „Dengang var han den
Mand, jeg var forelsket i, og som var for-

elsket i mig." — „Mest det sidste, vel?"
foreslog jeg, for jeg har aldrig set hende
være andet, end hvad jeg vilde kalde „op-
taget" af en Mand. ERode.BÆ.129.

6) standse (noget) i dets bevægelse; op-
fange (2). II

(nu næppe br.) m. h. t. person.

30 Hendes Ledsagerinde optog hende i Fal-
det. Blich.(1920).XVIIL167. (bibl.) m. hen-
blik paa fødsel: Hvorfor optoge (Chr.VI:
forekomj Knæ mig (1931: Hvorfor var
der Knæ til at tage imod mig)? og hvor-
for er jeg opfostret ved Bryst? Jo6.5. 25.

||

(især fagl.) m.h.t. ting: opfange (2.2). *den
ærlige Gaardskarl

|
Optog Staalets spru-

dende Gnist i svampige Tønder. Riber.II.

67. Forhjulene (paa bilen) er forbundet
40 med Rammen ved Hjælp af et Par V-for-
mede Arme, som . . optager Bremse-
\iTkningen.BerlTid.''y6l934.M.8.sp.l.

||
(nu

næppe br.) m. h. t. stød, hug: afbøde. En af

Hakons Drabanter havde lagt sig derimel-
lem, og optaget Hugget, som var Kongen
tiltænkt. 6rundtv.Saxo.IL279.

7) (jf' bet. 4.1 og op 11^ tage fat paa;
give sig i færd med. 7.1) (især W) sætte
i gang; dels: bevirke, at noget nyt ind-

50 træder; dels (ofte i forb. som optage igen,

paa nyj; sørge for, at en virksomhed fort-

sættes efter en afbrydelse; genoptage, de
skal optage (1871: opløfte j et klagemaal
over dig. Ez.26. 17 (Chr.VI). Udi Norge
blef af Kongen befalet, at det Salt-Syde-
rie paa Langøe . . igien skulde optages.
Slange.ChrIV.749. saaledes blev denne
endnu engang Keiserens . . Raadgiver, og
optog paa ny alle sine ærgierrige Planer.
Molb.VH. 11.49. Hans Undersøgelser er
senere optaget af en Række andre For-
skere. Naturen8V.1912.333. Toggang efter

de almindelige Bestemmelser (maa) op-
tages paa det paagældende Banestykke.
DSB.Togregl.75. optage et forslag, ('j:^o-

lit.) gøre en andens tilbagetagne forslag til

70'
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sit. S&B. ForrFolketing.§24. \\ m. h. t. tale,

især afbrudt samtale (jf. optage traaden u.

bet. 1.4). „Hvorhen Maaemoisellel" — Den
Fremmede optog Svaret for hende, sigende
(osv.). Blich.(1920).XXVI.147. Da Hvidt
havde endt (sin tale) optog jeg Ordet. LeAw.
11.76. Sti Høg fulgte med ved hendes
Side. Han lod tankefuld og gjorde ikke
Mine til at optage den afbrudte Samtale.
JPJac.I.l?9.

II
m.h.t. strid olgn. Jeg følte,

at jeg stod over for en Personlighed, med
hvem jeg ikke turde optage en Kamp.
Schand.F.408. I Farten vender (Hektor)
sig om for at slynge sin Lanse mod sin

Forfølger, en Antydning (af maleren) af,

at han snart vil standse for at optage Kam-
pen. /S'^/SprO.iVr.l65.99. jeg optog diskus-
sionen med ham

i jf. f: Optage det med
Een. Leth.(1800). 7.2) (især jur.) afholde;
foretage; især i faste forb. som optage
forhør, protest, se w. Forhør 2, Protest,
optage syns-, vurderingsforretning
olgn. VSO. der var optaget den lovbefalede
Synsforretning.lM^.L5.I.^4. Ejendommene
findes beskrevne i en den 6 Marts d. A. op-
tagen Vurderingsforretning. JurFormular-
bog.^272. 7.3) m.h.t. emne: (beslutte sig til at)

behandle; prøve; undersøge, (især i forb.

m. tilj. at berøre noget hist og her i denne
Materie, uden . . at optage den fra Grunden.
Sporon.(PEMiill.^xr). S&B. dette emne bør
optages til behandling paa næste møde

i ||

spec. (jur.) i forb. som optage en sag ('til

dom (RegUVtl814.§7) eH. til doms;, {egl.

til ænyd. optage, opsætte, udsætte, og saa-
ledes endnu i DL.l—5

—

8, jf.Nellem.Froces.

32 f.) om dommer (domstol): tage en tvistig-

hed under overvejelse og paakendelse. Sagen
er optagen til Boms. Stampe.1.277. Sagen
0]3tages. LovNr.90^yd916.S371. jf.: Sagen
blev plaideret fra alle Sider, det vil sige.

Alle vare actores, derpaa blev den opta-
gen til Doms. Kierk.II.59.

8) udføre et billede af noget; afbilde;
aftage (3). 8.1) (nu 1. br.) afbilde v. hj.

af tegning ell. maling, optage et Landskab,
et Haveparti, en Situation. VSO. skulde en
Konstner . . komme til at optage denne .

.

Udsigt. Blich.(1920).XIX.124. med Blyan-
ten stod (han) og optog det hele Maane-
skinsstykke. ÉCAnd.1.25. \\ spec. (landmaa-
ling.): efter opmaaling tegne plan, kortover
(et omraade). LTid.1724.471. Opmaalinger
paa frie Mark, som (læreren) først fore-
tager i det Smaa, og.omsider anfører Lær-
lingerne til at optage hele Situationer, at
aftegne militairiske Manoeuvres. MR.1 798.
871. Optage . . en Egn. MilTeknO. S&B.
jl
m. resultats-obj. optage et Kort over en

Egn.VSO. S&B. Scheller.MarO. 8.2) (fagl)
tage et fotografisk billede (af); ogs.:

fremstille filmsbilleder; i videre anv.:
(ad mekanisk vej) overføre lyd til en tale-

maskines (fonografs, grammofons) plade,
valse olgn. en Photograph . . optog flere
Photographier af de mærkeligste Steder

i Omegnen. Hauch.MfB. 350. (jeg havde)
været forberedt paa at skulle optage Me-
lodierne paa de eskimoiske Sange ad fo-

nografisk Yei.KnudBasm.GS.III.223. En
Filmskomedie bliver optagetTil8k.l916.II.
328.

II
hertil: (jeg) saa et Film-Optag-

ningsapparat lige foran mig.JVJens.
LB.32.

9) fremstille skriftlig; forfatte (2)

]krivel
især:

forteg-10 affatte en (mindre) si

nelse olgn. (oftest i faste forb.). Han optog
en Liste over de Medskyldige. F/SO. op-
tage inventar(ium), rapport, se In-
ventar 1, Rapport.

II (jf. bet. S.i) (op)no-
tere; protokollere. Temperaturen (blev)

optaget hver halve Time, og Vandstanden
blev opnoteret fra Tid til anden. Naturens
V.1932.6.

^0) (jf- op 6j t skille (noget sammen-
20 stykket, limet, loddet, sømmet osv.) ad; tage

op. vAph.(1759).
Optagelse, en. ['cDbita'qalsa] flt. -r.

{glda. d. s.) vbs. til optage (ell. tage op^*
især i flg. anv.: 1) til optage 1-2; især fco
ell. fagl.) til optage I.1-2: (de) forlangede saa-

dan Frihed til SteenkuUes Optagelse baade
?aa Borringholm og udi Skaane. Holb.DH.
11.200. Brændevinens Optagelse af Kiel-

deren. Cit.l794.(SøkrigsA.^Bbbbbr). Opta-
30 gelse (Indhaling) af Loggen. Scheller.MarO.

n (bibl. ell. religT) til optage 1.3. vAph.(1759).
to Optagelser i Himlen, dels Sjælens, i

Dødsøjeblikket, dels Legemets, efter at

det var \oTået.JLange.lI.108. hans Op-
tagelses Dage vare ved at fuldkommes
(1819: de Dage fuldkommedes, at han skul-

de o^iviges).Luc.9.51(1907). 2) h7 optage 3.

2.1) (især jur.) til optage 3.i, m. h. t. (løs-

gaaende) kreaturer. VSO. LandbO.III.512.
40 2.2) til optage 3.2-4; især: det at blive op-

taget som medlem af en sammenslutning, elev

paa en skole olgn. hans Optagelse udi Socie-
tetet. LTid.i 757.41 7. Konservatoriet (vil)

for at imødekomme de talrige Henvendel-
ser, som ved denne Tid indkommer om
Optagelse forinden den ordinære Opta-
gelse (December) afholde en ekstraordi-
nær Optagelsesprøve. NatTid.^^/8l923.M.9.
sp.3.

II
ogs. (skol.) om optagelsesprøve. Efter

50 bestaaet Optagelse paa Latinskolen kan vi
tales nærmere veå. MarySkotte. Lilieinger.
(1925).81. 3) til optage 4; fx. (nu 1. br.)

til optage 4.1: naar saadan Optagelse og
Mynstring (af tiggere) alvorligen blev i

Værk sat 3 eller 4 Gange om Aaret. Cit.

1705.(KbhDipl.V.794). VSO.
\\

(sj.) til op-
tage 4.4. (han) var halvkrænket over Op-
tagelsen af sin Historie. Bang.S.116. 4) til

optage 7; især (jur.) til optage 7.3: en Sags
60 Optagelse til fiom.Nørreg.Frivatr.V1.194.

Optagelsen af en borgerlig Sag. LovNr.90
^W4l916.§219. SaUXVin.550. 5) til op-
tage 8: det at afbilde, gengive noget. VSO.
II
nu især (fagl.) om tilvejebringelse af foto-

grafisk billede (spec. levende billeder), opteg-

nelse (overførelse) af lyd(svingninger) til
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I [2.1] (jur.) penge,
)ldning af kreaturer,

talemasMne olgn.; ogs. om resultatet heraf
(det fotografiske billede osv.). Optagelsen,
et for Fotografen altid vigtigt Moment,
især naar det er levende Væsener, som
skulle optages. OpfB} VI.590. inden Dørs
og . . uden Dørs Optagelser (ved fotogra-

fering). IIaandv.33. skulde Scenen mislyk-
kes, saa er Ulykken jo ikke værre, end
at Optagelsen kan gentages. UGad.Filmen.
(1919).154. Optagelserne viser alle de dra-
matiske Begivenheder (under et motorløb).

B.T.Vi^l933.14.sp.l. jf.: Bøger, der var fo-

tografiske Optagelser efter Naturen men
intet havde med Kunst at skaffe. Reumert.
LT. 1. 99. Optagelseis-gebyr, et. [4]

(jur.) gebyr, der erlægges, naar en sag op-

tages til doms. KancSkr.^^hl821. MinSkr.
^^/il864. -hjem, et. [2.2] institution, hvor
hjemløse ell. vanskelige personer kan optages;

spec: institution, hvor værgeraadet (midler-
tidig) anbringer hjemløse, vanrøgtede ell. van-
skelige (;,forbryderiske^^) børn (og ganske unge
personer). AxelPetersen. Samfundet og Bør-
nene.(190å).175. Værgeraadselev . . bort-
gaaet fra Optagelseshjemmet „Drengebo".
FolitiE.V2l924.1. jf.: (Maribo kloster) var
et stærkt søgt Optagelseshjem for Ade-
lens ugifte 'DøtTe.ÉowardGrøn.(DanmE VC.
313). -pense, pi. \)

" ~
"

som udredes for underhol
der er blevet optaget; huspenge (2). Forordn.
''Vi9l794.§30. Optagelsespenge det er 3 ^
for et Unghøved og 24 Skilling i Foder-
penge for hvert Døgn, det staar uafhentet.
JakKnu.S.184. 2) [2.2] (1. br.) indskrivnings-
penge. S&B. D&H. -prøve, en. [2.2] (især
skol.) prøve, som maa bestaas, inden man kan
optages i en skole osv. Brandes.VI.443. det
(bliver) ganske nødvendigt, at der indret-
tes en optagelsesprøve (o : til Sorø akade-
mi). Tilsk.1918.II.532. -ret, en. [2.i] (jur.)

ret til at optage dyr, især kreaturer, der uden
tilladelse træffes paa ens grund. LovNr.53
\^/sl872.§3. -stilling:, en. [3] ^ stilling,

i hvilken en vigende troppestyrke optages.
Sal.XIII.927. -teater, et. [5] (fagl.) ate-

lier til optagelse af levende billeder. Bosen-
krantz.AG.168. TelefB.1934.sp.4032. Op-
tager, en. ['(obita'qar] 1) om person;
spec: 1.1) Cj/. optage l.i; landbr. og dial.)

person, som binder korn i neg (ude paa
marken); opbinder; opneger. Med enhver
Mejer følger en Optager. Begtr.Jyll.1.632.
(han kunde) se Optagernes Travlhed med
at binde degene. RasmHansen.PaulBang.
(1901).246. AarbFrborg.1918.158. CReimer.
NB.407. Feilb. 1.2) O/, optage I.2; l.br.)

person, som tager planter, frugter olgn. op.

Optagerne (af kartofler) rev i Jorden, saa
den stentede til alle Sider. ^a/y. 7^. i 98.

Kai er bag efter alle de andre Optagere
(o: i roemarken). KBecker.VV. 1. 255. 1.3)

(fagl) person, som optager (3.1) kreaturer.

8al.XIII.927. LandbO.111.512. 2) (jf Guld-
optager) om redskab. 2.1) (jf. optage I.2

samt Kartoffeloptager 2; landbr.j redskab.

maskine til optagning af roer, kartofler olgn.

foderplanter. LandbO.IV.79. jf.: kraftige
Optagerorganer (paa en roeoptager) hvi-
ler i en Ramme, som bæres at 2 temme-
lig høje }i\nl. smst. 2.2) (jf. optage 8.2;

fagl.) apparat til optagelse af (fotografiske)
billeder, lyd, melodier, (jeg havde) været
forberedt paa at skulle optage Melodierne
paa de eskimoiske Sange ad fonografisk

10 vej , men desværre mistede vi i Ekspe-
ditionens Begyndelse vor Optager. ^nttcZ

Rasm.QS.IL223. Optager til Normalfilm
købes. PoUVa1934.15.sp.4. jf.: (han) maa
være mere „følsom" end en Fonografs Op-
tagervalse. Borregaard.VL.lII.86. Op-
tager-rive, en. [2.1] (landbr.) rive til op-
tagning afhaandmejet sæd; kratte (I). Landb
0.IV.61. Feilb. Optagersike, en. (jf.
Kartoffeloptagerske (u. Kartoffeloptager

20 1); landbr. og dial.) kvindelig optager; til

optage 1.1: KSkytte.JB.9. Til hver en høst-
karl, som man fik lovning på, måtte der
jo også skaffes en „optagerske**. /Svewdft

Amt.1920.19. optaget, part. adj. se op-
tage (navnlig bet.h). Optaget-hed, en.
dd at være optaget; især til optage 5.2: Rus-
land skulde benytte Englands Forlegen-
hed og Optagethed til at bemægtige sig
det røde B.2L\.Brandes.X.587. Han kom

30 til at lide ved hendes Optagethed, maatte
tage Maden, som det kunde falde: daar-
lig, halvvarm, sveden. AndNx.S.89. || (jf.

ovf. sp.lllO^^) om erotisk interesse. Romeo's
Optagethed af en anden Kvinde umiddel-
bart før Bekendtskabet med Julie. J5ran-
des.VIII.85. Nannys tilsyneladende Op-
tagethed af den forhenværende Løjtnant.
Pont.LP.VL30.
op-takie, V. [11] ^ takle (et fartøj) til

AQ paa ny (ved udbedring af takkelagen olgn.);

tiltakle (paa ny). S&B. Kaper.^ -takt, en.

[1.1, 3.8] {efter ty. auftakt) 1) (i'f u. Opslag
6.1^ cT betegnelse for en ufuldstændig takt,

hvormed (en sætning, en frase i) et musikstykke
begynder; ogs. om enhver af de i et musik-
stykke forekommende lette taktdele (der be-

gynder en frase ell. et motiv). MusikL.(1801).
181. Mu8ikL.II.154. Alle Sætninger i Me-
lodien har „Optakt** — de begynder lige

50 i Slutningen af en Takt (lige før en Takt-
streg). Æ;^6m/i.T.4 7. 2) (metr.) den del af
et vers, som gaar forud for den første tryk-

stærke stavelse (arsis-stavelse). CAThortsen.
Metrik.L(1833).147. Børup.Ny da.Verslære.

(1933).17. 3) (især CO j overf., om det, hvor-
med man (ell. noget) begynder; det indledende
afsnit, hvorigennem man naar ind til det

egentlige; begyndelse; indledning. FrPoul-
sen.DQ.43. ved Rigsdagens Aabning i Aar

60 var det netop de to nylig indtrufne Hæn-
delser — Landstingsvalget og Privatban-
kens Redning — som afgørende prægede
Optakten til den kommende politiske Sæ-
son. Tilsk.l928.n.371. \\ om indledende af-
snit i en tale ell. et skrift. *Sorgens Bud-
skab . .

I
Var meddeelt som en Optact til
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h&nsBrev.FalM.IV.SlS. jf.: *en Ledetraad
at hitte | i Elskovs Epos: Optakt, Slut og
Midte. Drachm.DJ.IL2oO.
Optant, en. [(nb'tan'd] ilt -er. {af lat.

optans (gen. -antisj, præs. part af optare
(se optere^; jf. Option samt Adoptant

||

jur. ell. polit (i Vanmark især om sajy. for-

hold efter 1864 og 1920)) person, som op-
ier er for en bestemt nationalitet, de saa-

kaldte danske Optanter i Slesvig. JSi^s-

dagstB.1882/83.sp.l913'14. De er Optant,

Hr. T. De skal i sin Tid have ladet Dem
overskrive til BsLnmaik. NSvends. 11.177.

(sønderjyderne benyttede) i stor Udstræk-
ning den Ret, Freden i Wien havde givet

dem til . . at vælge mellem at være preus-
siske eller danske Undersaatter, idet de
„opterede" for Danmark, d. v. s. afgav en
Erklæring om at ville vedblive at være
danske Undersaatter. Det er altsaa de saa-

kaldte „Optanter**, hvis Forhold senere
skulde volde saa mange Vanskeligheder.
Rosendal.D.IL7. || hertil ssgr. Optant-barn
(o: umyndigt barn, hvis fader opterer. HF
Eanss.T.III.87), -lov, -spørgsmaal ofl.

op-tegno, V. [1.3] [-itai'na] vbs. -else

(s. d.) ell. -ing (s. d.) {ænyd. d. s.) t) (især

mal. eU. æstet.) tegne ell. male (paa papir,

lærred); især m. h. t de enkelte streger ell.

penselstrøg ell. m. h. t. skitsemæssig udført bil-

lede, den noget rummeligere Havn, Porto
Re, (havde jeg) ladet optegne af Littrow.
HBDhlp.IV.87. (det) med faa og faste Pen-
selstreger optegnede Landskab. KMads.
(KunstmusA.1915.52 ). Rubens' næsten kun
Brunt i Brunt optegnede Skitse af Gan-
gen til Go\g2ii2i.sa.(smst.l926.57). \\ [11]

(1. br.) trække linierne (i en tegning osv.) op;
tegne op. Den kridtede Kalkering kan nu
aftrykkes paa Stoffet og optegnes ved
Hjælp af en Ridsefjeder og nvid Tegne-
fsiTve.VortHj.IIIl.26. 2) bringe paa papi-
ret i skriftlig form; opnotere; opskrive (1);

skrive op. 2.1) især m. h. t. (række af) mindre
w,eddelelser, oplysninger olgn. ell. m. h. t ar-

bejde af en anden: nedskrive for at bevare,

(jf. PEMilll.*363). dem til Søes gaf hånd
en Øverste . . som skulle optegne alt

hvad der paa Rejsen kunde forekomme.
Fflug.DP.354. skulde og hist og her et

Ord være undgaaet mig, uagtet jeg strax
optegnede (talen) med Blyant, saa inde-
staaer jeg . . for, at Meningen deraf ikke
har lidt det minåste. Bagges.L.LlQl. Intet
Menneskes Liv er . . en uafbrudt Række
af Begivenheder, der fortjene at opteg-
nes. Gold8chm.I.190. jf.: Englands formind-
skede Indflydelse . . optegnes paa den
skadefro Maade, der for Tiden præger
Tyskernes Udtalelser om England. Sam-
fundet.*/2l900.1.sp.7. I| (nu næppe br.) an-
sætte til en vis værdi. *Ret og Uret lige

gj ælder, |
Lige høit optegnet er. Kingo.

162. 2.2) (nu næppe br.) opføre paa en li-

ste, i en fortegnelse; registrere, kong Salomo
lod optegne (1871: udtog; et antal af al

Israel; og det antal var tredive tusinde
mænd. lKg.5.13(Chr.VI). (amtmanden blev

befalet) et rigtig Mandtal over Indvaa-
nerne at optegne. Slange.ChrIV.139. MO.
-tej»:nel8e, en. [-itai'nolsa] flt. -r. (jf. -teg-

ning) vbs. til -tegne (ell. tegne op); især

til -tegne 2.i; ogs. m. (mere) konkr. bet.:

hvad der er optegnet, nedskrevet; spec. (jf.
Levnedsoptegnelsej om memoirer, der blev

10 funden i brev-kisten paa slottet . . een
rolde (o: rulle), og der udi var en opteg-
nelse (1871: Antegnelse). E8r.6.2(Chr.VI).
saadant staaer deres Minde i de gamle
Tiders Optegné[seT.Vogelius.Lovt.l7. jeg
har beklaget ikke at kunne støtte mig tu
nogen af Winther selv forfattet Opteg-
nelse af (Brandes.DD.236: Notits omj hans
'Leyneå.Brandes.II.59. ofte i bogtitler : Op-
tegnelser om Gisselfeld. OFCBasmussen.

20 (bogtitel.1868). Nogle Optegnelser om mit
Levned. Lieb.(bogtitel. 1894). ||

(nu næppe
br.) til -tegne 2.2: fortegnelse; register. Der-
gaa lod han giøre Optegnelse paa Roms
orgere, og befandtes der da, at den halve

Deel deraf var bortsmeltet i de borger-
lige Krige. Holb.Eh.II.414. han gav dem .

.

en Optegnelse paa tyve af de dygtigste
Arbejdere. Bøgh.JT. 376. Ij hertil ssgr. som
Optegnelses-bog (Ing.EF.III.210. Hjelholt

30 Fal8ter8Hi8t.I.(1934).42),-hæiteofl. Cp -teg-
ner, en. [-(tai'nar] person, som optegner
noget; især til -tegne (1 ell.) 2.1. Peder
Syvs tegning (o: af en runesten) . . stem-
mer . . udmærket over ens med . . den
ukendte optegners i Ny kgl. Samling. 752 b.

MKrist.(SvendbAmtl924.83). Optegneren
(o: af dialektord) maa . . paa hver Seddel
forklare Ordets Betydning.DF.I.148. -teg-
ning:, en. [-|tai'neii] flt. -er. vbs. til -tegne

40 (og tegne op). 1) (især mal. ell. æstet) til

-tegne 1; ogs. konkr., om det tegnede (ell.

medede) billede (udkast). JLange.III.61.
(loftsbillederne) er udført af forskellige
kunstnere efter en fælles perspektivisk op-
tegning af SLrkitekten.Tilsk.1931.1.93. Op-
tegning af en Konstruktions enkelte Dele
i fuld Størrelse f . Eks. paa en Breddeflade.
FagOSnedk.

\\
(l.br.) om rekonstruktion, (det

gamle træsnit) giver dog naturligvis ingen
50 tydelig Forestilling om Kirkens (o: St Cle-

mens') Udseende . . Mejborg (og arkitekt

N. N.) har forsøgt Optegninger. ChrRas-
mussen.FrederiksbergKirke!(1933).23. 2) (nu
næppe br.) d. s. s. Optegnelse. Dette Verk
(er) en Genealogisk Optegning paa Rid-
derne. LTid.1724.289. historiske Optegnin-
ger, sms^.1 746.450. (dette) giorde en nøi-

agtig Optegning af mange charakteristi-

ske Træk umulig. Othl.Er.I. v. jf: disse
60 (for en Curiositets Skyld optegnings-
værdige) Qvasi-Hiertesuk. JournalforFo-
litik.1813.III.39.

optere, v. [mb'te'ra] præt -ede eU. (sj.)

-te. vbs. -Ing (HBegtr.DF.IV.61), jf. Option.

{af lat. optare, vælge, ønske; if. adoptere;
sml. Optant) 1) (nu sj.) udtale ønske om
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at erhverve sig; (frit) vælge sig; spec. (for-

æld.) om universifetsjnvfessor: udtale ønske

om at erhverve en embedsindkomst (som fri-

bolig, afgift af jordegods olgn.). Jeg op-
terer i Guds navn de 100 Rixdaler resi-

dentzpenge.-HoZft.Fofa.i. (professorerne skal)

beholde Ret til, hver efter sin Tour, at

optere Kirke- og Konge -Tiender, naar
de blive \QåigQ.Fund.-'U1788.VIL§8. den
Kendsgerning, at der dog er en ikke helt

lille Del af Interessenterne (i en sygekasse)^

der har opteret for en Læge udenfor de
^lovliges" Kreds. Ugeskr.f.Læger,1922.1379.

2) (jur. ell. polit.) spec. anv. af bet. 1, om
person i et landomraade, som tidligere har
hørt ind under en anden stat: (frit) vælge
sit statsborgerforhold, (ofte i forb. m.
for;. Rigsdagst.B.1882/83.sp.l916. Rosen-
dal.D.II.7(se u. Optantj. Oberst de Mor-
let, som efter Krigen 1870-71 opterede
for Frankrig. Jørg.JF.11.50.
Op-tid, en. [2.i] (talespr., 1. br.) tid at

staa op, opJiøre med at sove. Saa gaar du
(om morgenen) ned og dundrer paa Karle-
kammerdøren: „Hejda, det er Optid, Folkl"
PRMøll.BL.113. (han) vaagnede . . og
spurgte, om det allerede var Optid. ifa-
mann.FynskLandmandsliv.(1905).181.
Optik, en. [ob'ti^] ftt. (i bet. 2;, sj.) -ker.

{fra nylat. optica (ars), gr. optiké, fem. til

adj. optikos (se optisk^; jf. Optiker) 1) (især

naturv.) den gren af fysikken, som handler
om lysets egenskaber; lyslære; undertiden
spec: læren om synsiagttageiserne, ell. læren
om de optiske instrumenter. LTid.l729.55.
Han havde med Flid lagt sig efter Optik;
han sleb Glas til store Kikkerter. Oehl.Er.

1.151. OpfBMII.ll. 2) (Ibr.) skrift, lære-
bog, der omhandler optik (1). LTid.
1731.61. 3) (fagl) kolL: optiske instru-
menter ell. apparater. Hag.VII.512. Te-

lefB.1933.sp.4452. Optiker, en. ["(»bti^ar]

(nu sj. i alm. spr. Optikus. ['(obti|kus] vAph.
(1759). S&B. SaVXVIII.552). ftt. -e. ell

(nu sj.) m. lat. form optici (Larsen.), {ty.

optiker, optikus; afl. af Optik) person,
der studerer (er kyndig i) optik (1), ell.

(nu vist kun) person, der (som erhverv)

fremstiller, reparerer (og handler med)
optiske instrumenter. VSO. Hag.VIl.
512. Krak.1932.11.2900.
Optimiisine, en. [(nbti'misma] (f Op-

timismus. Primon.Lexicon.(1807).190. JBa-
den.FrO.). {fra ty. optimismus, fr. opti-

misme; dannet af lat. optimus, bedst; især 03)
egl. (filos.) om den af Leibniz hævdede opfat-
telse af verden som den bedste af alle tænke-
lige verdener ell. om Hegels opfattelse af det

virkelige som det fornuftige; i videre anv.,

om opfattelse gaaende ud paa, at forholdene
er indrettet ell. har mulighed for at blive ind-
rettet paa bedste maade; lyst syn (paa visse

ell. alle forhold); lyssyn, (mods. Pessimis-
mej. Voltaire . . bekæmper den Opti-
misme, der . . overser eller ringeagter de
Lidelser og Ulykker, denne almindelige

Tingenes Orden kan medføre for de enkelte
Væsener. Høffd.FH.U.466. En rigtig tyk
Optimisme er den bedste Hovedpude. Ér-
nestoDalgas.LidelsensVej. (1903). 110. Hans
store, aabne Ansigt lyste netop af den
raske Optimisme, der kommer fra Vest,
den Gladhed om Læberne, der kaldes
„det amerikanske ^m.i\'^.ORung.P.274. Op-
timist, en. [cnbti'mis^Z] ftt. -er. {fra fr. op-

10 timiste; dannet til Optimisme; især CP) egl.

(filos.): tilhænger af Leibniz's ell. af Hegels
opfattelse af tilværelsen; i videre anv., om
person, hvis opfattelse (af alle ell. visse

forhold) er præget af optimisme; per-
son, som ser lyst paa livet(s forhold),

(mods. Pessimist). Primon.Lexicon.(1807).
190. Det Bestaaende er dog det Fornuf-
tige, jeg er og bliver Optimist. Kierk.L292.
De skal ikke fæste for megen Lid til de

20 Optimister, der hvert Øjeblik løber ned
paa Gaden og raaber op om, at Sandheden
er i Sigte. Pol.yiol921.9.sp.4. optimi-
stisk, adj. [(obti'misdis^] (især (3^ adj. til

Optimisme og Optimist. Leibniz' optimi-
stiske System. Høffd.FH.U.466. svindsot-
tige Patienter . . blive optimistiske og
forhaabningsfulde i en Grad, der staar i

sk jærende Modsætning til den desperate
objective Tilstand. KPont.Psychiatr.i.92.

30 op-tin^e, v. [-iteix'o] vbs. -ning (DL.
(1683).reg.tttttt.4r. Stampe.IV.209). {ænyd.
d. s.; jf. tinge op; vist egl. til op 5.2 ell. 7.2)

1) (jur., foræld.) slutte overenskomst (efter for-

handling); træffe aftale; akkordere (l.i); ogs.:

slutte forlig (paa bestemte betingelser (bøder
osv.)); ofte i forb. m.præp. med, der tilføjer

en angivelse af personen, med hvem forlig

sluttes (sj. af betingelserne for forliget. Holb.
DH.II.490), ell. m. præp. for, der tilknytter

40 en angivelse af sagen ell. betingelserne. DL.
5—1—5. Sagen blev saaledes bilagt .. at

Hamborgerne måatte optinge med Kongen
for 10000 RålT.Holb.DH.IL758. *han (o: en
falleret købmand) optingede, de (o: kre-

ditorerne) 6 proGento f]k.FrHom.SomnPoet.
86. De Efterlevende . . maatte optinge med
Geistligheden, for at faae Legemet anstæn-
digen begTSivet.Schytte.IR.iI.45. Nørreg.
Privatr.VJl.164. jf.: *Naar Dommen er

50 afsagt, da kand man ey optinge
|
For den

bedrevne Synd; den (o: samvittigheden)
giver ey FsLråoB..Clitau.IR.16.

||
(sj.) m. obj.

Ret at inddrive, optinge og oppebære Bø-
der er . . en meget væsentlig Deel af Sigt-
og Sagefaldsrettighed.iSfam^e. 7i.^i4. 2)

t opkøbe, bestille (varer osv.) paa forud af-
talte betingelser. VSO.
Option, en. [(ob'Jo-'w] ftt. -er. {fra lat.

optio, besl. m. optare (se optere^; jf. Op-
60 tant) 1) (jf. optere 1; CI ell. r) det at ud-

tale ønske om at erhverve noget; det at
vælge (frit); ogs.: ret til at vælge (frit)

osv. JBaden.FrO. Matzen.UnivR.il. 315.

HFRørd. UnivH. 1.122. ARubow.National-
bankensHistoriel818-78.(1918).82. tage op-
tion paa, betinge sig frit valg af, ret til.
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Det forekommer ogsaa, at Bankerne kun
overtager en Del aiLaanet, men betinger
sig Forkøbsret til Resten (tager „Option"
åerpsLa). Hage.*719. \\ om skrivelse, dokument:
egenhændige Vota og Optioner af Holberg.
Nystrøm. (Holb.Vota.v). 2) (jur. ell. polit.)

til optere 2: det (ell. ret til) at vælge sit

statsborg erfor hold. Bigsdagst.B.1882/83.
sp.l915. AxelMølltr.Folkeretten.L(1925).llS.

op-tirre, v. [11] [-itir'a] (1. hr.) tirre;

ophidse; forbitre. *Du foragted mit (o: en

hunds) Glam, det høit optirred til Harm
mig. HauchSD.1.41. de bittre, optirrede
Sødalsboer. Bregend.BTJ.159.
optisk, adj. ['cobtis^^] {af gr. optikos,

som angaar synet; af,, a/opsis, syn, besl. m.
ops, øje (jf. Kyklop j; især naiurv.) som an-
gaar, grunder sig paa ell. staar i forbindelse

med optik (1). LTid.1741.819. Ved de op-
tiske Grundformeler skal her forstaaes de
Formeler, som bestemme Forholdet mel-
lem de optiske Billeder og de Virkelig-
heder, ved hvilke de tremhrmges. Heib.
Pros.IX.377. (Goethe) begyndte fra 1790
ivrigt at gøre optiske Forsøg. Brandes.Goe.
11.106. Optiske Fænomener i Atmosfæren.
Paulsen.Il.844. \\ i faste forb. som fx. op-
tisk akse (se Akse 2 slutn. jf. Paulsen.I.

842), bedrag (se Bedrag 3j, bedrageri
(se Bedrageris^, blændværk (^se Blænd-
værk slutn.), glas (o: glasmasse ell. (især)

slebet glas bestemt til brug i optiske instru-

menter. Primon.Lexicon.(1807). 190. Sal.^

XVIII.556), instrument (om instrumenter
som kikkert, mikroskop, fotografiapparat osv.

LTid.1729.55. Paulsen.I.607), meteor (se

Meteor^, midtpunkt (o: det punkt i en
linse, i hvilket lysstraalen skærer aksen. Heib.
Pros.IX.405. Christians.Fys.376), skuf-
felse (si.; d5. s. s. optisk bedrag. Paulsen.I.

711), telegraf (om telegrafering v. hj. af
synlige tegngivere som fakler, flag, stænger
med arme, aer anbringes i forsk, stillinger.

Meyer.*(1863).704. Opsættelsen af de op-
tiske Telegrafer.CNyrop.(Personalhist. Tids-
skr.1905.82). SaUXXIIl.184), vinkel (o:

synsvinkel. A WHauch.(1799).I.287).
op-tjene, v. [-itcæ-'na] vbs. -ing (MB.

1806.376). {ænyd.d.s.;jf.ty. (sich) aufdienen,
tjene (sig op); nu næppe br.) 1) [9.2] refl.;

om person: ved tjeneste, virksomhed arbejde
sig op; tjsne sig op. *(Holberg har) Sig fra
Professor optient til BsiT0i\.Wad8k.Fry.27.
2) [7.2] om soldat: gøre tjeneste den aftalte
tid ud. afskedigede Underofficerer og Ge-
meene, der havde optient 24:ÅSLr.MR.1783.
890. jf. smst.1806.376.

|| ogs.: ved tjeneste

give fuld erstatning, præstere fuld (arbejds)-
ydelse for (en modtagen sum, fordel osv.; jf.
aftjene l.i;. jf.: naar en af disse Hvervede
tilfalder Gaard ved Arv, (da skal han)
strax entlediges fra den gevorbne Tjene-
ste, imod at tilbagebetale de uop tjente
Haandpenge. smst.1800.1013. 3) [7.3] opslide,

(især i perf. part), de gamle Fourageer-
Sække overlades Eskadronerne til Brug

. . efterat de ere optiente.MR.1804.491.
smst.1809.174. -to, v. [7.2] vbs. -ning (S&B.
OrdbS.(Lolland)), {ænyd. d. s.; jf. -tvætte,

-vaske; nu især dial.) afvaske, skylle (fær-
digt, helt, overalt); især: afvaske service

efter et maaltid; vaske op. (ofte abs.). vAph.
(1764). *Lad de Tallerkener staae, dem op-
toer nok Hedevig ene. Riber.II.197. Pigen
kan gaae ud, saasnart hun har optoet. VSO.

10 MO. 7/. ; Op t o V an d. Krist.JyF.IV.375.
Optog, et ell. t en (Moth.T22). ["cob-

itå-'q; ogs. 'wbtåq] flt. d. s. ell. (nu næppe br.)

-e (Rolb.Ep.y.29. Slange.ChrIV.33. Skuesp.
IX. 383. jf.VSO.) ell. f -er (Suhm.1.262.
Seidelin. 90. Wibe.De NysgierrigeMandfolk.
(1783).139). {ænyd. op-, uptog, fremrykning,
udtur olgn. (Kalk.V.780); fra mnt. optoch,
nht. aufzug; jf. Optøjer; egl. vbs. til mnt.
opten, ty. aufziehen, trække op)

20 1) (dial.) d. s. s. Optag l.i. (de løbske heste)

lynede nu videre frem mod en Aaegrøvt .

.

hvori de fore ned. Ved Optoget fra Grøv-
ten sprang . . den forreste Nagle. TMørch.
MitLevnet.IL(1831).4. OrdbS.(Sjæll.).

2) {efter ty. aufzug, egl: det at fortæppet
trækkes op; sml.bet.b.s; teat, foræld.) akt
(1.1.2). NKBred.GramogSigne.(1756).21 (jf.
smst.Fort.A7*'). Et Skuespil i fem Optoge.
Wiwet.D. titelblad. Et Sørge-Spil i Fem

30 0^tog.Wess.l. VSO. I| billedl, om livet be-

tragtet som et skuespil. Optoget sluttes, og
Dækket falder, som forbyder ham (o : den
døende) at see denne Verden meere. Lodde.
SH.Till.l48. smst.147.

3) (^, nu næppe br.) fremrykning;
fremmarch, ingen af disse Elvdale ere
saa tilgiengelige om Sommeren, at Fienden
kunde ved et hurtigt Optog forraske een.
Thaar.KS.26.

^ 4) (jf- Fest-, Juleoptogj tog (flerhed, sam-
ling af personer), som paa en ceremoniel

maade og i ordnet følge bevæger sig af sted

;

især om højtideligt ell. pragtfuldt udstyret

tog, der indgaar som led i en religiøs cere-

moni ell. i en større festlighed; procession;
undertiden (jf. bet. 5.2-3J med særlig tanke
paa deltagernes fremtrædelsesmaade ell. paa
selve udstyret. Det er uden Tvivl et Tri-
umphs Optog formedelst Pluti Ankomst.

50 Holb.Plut.II.4. *Sparer . . | Optog til min
3oTdei2dTd\Rahb.Tord.67. Der er Tourne-
ring og Leg, der er Optog med Pragt.
HCAnd. VIII.104. et Optog med Musikken
i Spidsen og Fsmer. Bostr.KG.1.3. aldrig
kunde det falde ham . . ind at gaa med
i Optog paa en Ysi\gda.g.Schand.VV.39.
(de blev) anklagede for at have gaaet
forbi et kirkeligt Optog (Brandes. E.156:
en Procession^ uden at tage Hatten af.

60 Brandes.IV.122.
\\ (jf. bet 2) om saadant

tog som bestanddel af skuespil. Holb.Ep.V.
29. JSneed.VLSOl.

5) videre anv. af bet. 4, om fremtræden
ell. optræden. 5.1) (nu næppe br.) om den
maade, hvorpaa man fremtræder, viser sig,

tr udstyret; især i udtr. som (med) stort
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optog* gøre et prægtigt optog, som
betegnelse for, at man optræder med stor

pragt. Disse to Mennesker vare uagtet
deres tarvelige Optog to Adepter af iåe\-

sksihetJSneed.II.81. Yppigheds gode Virk-
ning: At mangfoldige Folk og Betientere,
som den nu underholder alleene til Pragt
og stort Optog, derved finder gode mag-
lige Dage. OecMag.III.9. Naar nu Nogen .

.

drog hen for at beile . . saa pleiede han
altid . . at giøre sit Følge saa talrigt og
sit Optog saa prægtigt, som mueligt. En-
gelst.Qvindekj.124. (de saa) en larmende
Hob med et stort Optog (Chr.VI: en hob,
og megen beredningj og Brudgommen og
hans Venner . . droge ud imod dem med
Trommer og Musik og mange Vaaben.
lMakk.9.S9. 5.2) om adfærd elL handlemaade,
som vækker opsigt, fremkalder uro olgn. At
en privat Person vilde paatage sig at

gjøre saadant Optog i Verden, som endog
hedenske Skribentere bevidne, at Christus
haver giort, maatte dog endelig sigte til

nogen Slags egen Fordeel. Tullin.III.55.
||

7iu kun (dial.): opløb, sammenstimlen under
uro, larm, spektakel olgn.; optøjer. Moth.
T22. Vi lode Kellneren opkalde for at op-
lyse os om, hvad alle disse Optog vilde
sige. Han gav os al den Underretning om
Slagsmaalet, vi ønskede. Bagges.L.II.191.
Politievennen.1798/99.175. VSO. Esp.459.
6.3) (jf. bet. 2; nu næppe br.) om begiven-
hed, optrin, scene af latterlig, opsigts-

vækkende, uheldig art. jeg gruer i Forveien
for det Optog hans Sorg vil foraarsage.
Hvorledes vil han tage afsted, naar han
ikke mere finder So-phie? Skuesp.V. 303.
Min Uniform maa blive udenfor dette Op-
tog; jeg veed hvad jeg er den skyldig.
Heib.Poet. V.330. De har ingen Ret til at
fornærme mig. Jeg er aldeles uskyldig i

dette Optog. Har man skjult en Herre i

Kammeret, saa har man gjort det uden
mit Vidende. Bøgh.I.lSl.

6) om (del af) apparat ell. genstand.

6.1) (smed., vet.) lille plade, som ved smed-
ning er trukket op fra den ydre rand af en
hesteskos sidestykker ell. (navnlig) taastykke,
og som hjælper med til at holde skoen paa
plads; optaa. Viborg&Neerg.HB.85. (heste-

skoen) maa være tilstrækkelig fastgjort til

Hoven ved Søm og Optog.LandmB.II.233.
Grunth.Besl.58. 6.2) f hejseapparat. LTid.
1724.672.

I. Op -tone, en. [9.2] (fon.) stigende,

opadgaaende tone (mods. Nedtone^. Jesp.
Fon.583. II. -tone, v. [6.2] [-,to-'n8] {jf.ty.
auftonen, begynde at tone, holl. optonen,
istemme) 1) (sj.) faa til at tone, klinge.

Luxd.(SkVid.II.185). 2) f i perf part. brugt
som adj., om lyd: som udtales med fuld stem-
meklang (mods. hviskende^. Vocalens Væ-
sen er beqvemt til at tage imod Tonen,
som gjør den lydende; men ingen Con-
sonant er skikket dertil, uden ved Hjelp
af en optoned Yocah Høysg.Anh. 7. -to-

nine, en. se -to. -topnin^, en. (sj.).

vbs. til -toppe (1). JFPrahl.AC.75. \\ konkr.

disse Brokbaand . . har i Midten en Frem-
staaenhed eller Optopmng.WTurnbullReg-
ler forBrokpatienter.(overs.1805). 6. -toppe,
V. [1] vbs. -ning (s. d.). {ænyd. d. s. i bet. 1

(Kalk.IV.420), holl. optoppen; jf. -taarne)

1) (nu 1. br.) bunke sammen, sætte op i en
top; ogs.: forme (den øverste del af noget)

10 i en top. (navnlig i perf. part). LTid.1727.
280. nu skal (fruentimmernes haarlokker)

stryges op, ja, optoppes som smaa Høe-
stakke.Argus.l771.Nr.34.3. man (maa) nøye
holde (hæsset) jevnt udi alle Kanter lige

op, indtil man afskraaer og optopper det.

JPPrahl.AC.74. Bag Spejlglasruderne lig-

ger optoppede Fløjler. Cavling.L.30.
||

(sj.)

refl.: hæve sig i en top. *de jevne Bølger
|

Optoppe sig mod Torbeks høye Bred.
20 Pram.EK.18. 2) ^ stille en raa skraat ved

at hale i den ene toplent og fire den anden;
(nu:) toppe op. VSO. Harboe.MarO. -tord-
ne, V. [2.1] [-itor'dna] (j/. nedtordne 1; sj.)

vække paa en voldsom, larmende ell. buldrende
maade. opsøger hvert Billede, som hielper
til at optordne den nagende Misundelse.
Birch.I.71. selv . . den søvnigste, optord-
nedes af sin Dvale ved det uventede Ræd-
selsbudskab. Rahb.Sandsig.292. -trampe,

30 V. [3.1, 7.3] [-itrBm'fta] (1. br.) m. h. t. jord-

bund ell. (navnlig) færdselsvej: ødelægge ved
stærk færdsel; optræde (11.2). paa Grund af

Arbeidet ved Jernbanen er (denne sti)

aldeles optrampet. Dagbl.^^lixl862.2.sp.4.

Græsplainen foran mit Hus var optram-
pet af Kavalleriheste og forvandlet til en
M.VLådLeTpø\.E.AMallingerindringer. (1894).
112. HUss.IH.233. -trense, v. [I.2]

[-jtren'sa] 1) (sj.) lægge trense (let bidsel

40 uden stænger) paa (en hest). VSO. 2) f^,
nu næppe br.) m. h. t. bøjereb: korte ind paa;
(nu:) trense. Højbaadsmanden optrændser
og efterseer Boje-Reebene.iSø/i;W^sJ..('i75^^.

§362. -trille, v.[-,tril'9] vb8.-inymg(VS0.).

(jf -rulle; 1. br.). lj [l.i, 4.i] rulle (noget)

opad. optrille en Bør ad en Bakke. VSO. MO.
2) [I.2] rulle sammen; oprulle (2.i). vAph.
(1764). Man optriller Klæde for at hen-
lægge det.VSO. MO. Larsen. 3) [6.1] ud-

50 folde (noget sammenrullet). vAph.(1764). Da
Stykket var optrillet, kunde man see Plet-

terne deri.ySO. *Paa Bordet alle Lande
laa,

I

Et Kort var glat optrillet. Rosenhof.
D.lll. Larsen, -trin, et. flt. d. s. (vbs. til

-trine (ell. trine op^; efter ty. auftritt) 1)

(sj.) det at træde frem; fremtræden. Jesus
aabnede sit Optrin i Verden med een af

de mærkværdigste Handlinger. Basth.AaT.
203. 2) (jf. Fremtrin 2; teat, foræld.) un-

60 derafdeling af dramatisk værk (som. frem-
kommer ved de optrædendes skifte (indtræden
ell. bortgang)); scene. NKBred.Oram ogSigne.

(1756).21. Rolf Krage . . Den første Hand-
ling. Det første Optrin. Ew.(1914).1.276.
VSO. MO. 3) bemærkelsesværdig, usædvanlig
ell. voldsom handling, begivenhed ell. tildra-

XV. Rentrykt */? 1934 71
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scene, af disse forskiellige Meninger
. . reiste sig . . endog blodige Optrin.
Ba8th.FM.15. Saa gientager Naturen dag-
lig sine lærerige Optrin for Hvermands
Øie.Engel8t.NaU08(jf. Naturoptrin j. Op-
trin af Kæmpelivets Undergang i Nord.
Grundtv.(bogtiteL1809). jeg troer, nun græ-
der I skal vi nu have et nyt Optrin igjen.

Tør dine Taarer aflEtlar.GHJ.206. Det
var et meget pinligt Optrin, du lavede
paa Banegaarden. Bergstrøm.EarenBome-
man.(1907).92. 4) (fagl.) konkr.: trinformet
forhøjning; trin paa trappe, køretøj olgn.

Leth.(1800). Optrin til en Dør, til en Vogn.
VSO. FagOSnedk.

||
(haandv.) det nederste

trin i en enkelt, uafbrudt række af trappe-
trin, et trappeløb. Gnudtzm.Husb.164. Fag
OSnedk. ogs. (i videre anv.) om det ene
trappetrins afstand i højde fra det andet.
Hovedfordringen ved en beqvem Trappe
er, at Trinenes Høide eller det saakalate
Optrin ikke bliver for stort. ForklTømrere.
75. CollO.

II (1. br.) trinformet jærnpig paa
en cykels baghjulsnav; hønsepind. Herre-
cykle . . fast Optrin paa Bagstellets ven-
stre Side. FolitiE.Kosterbl.yiil922.1.sp.2.
Herrecykle . . to Optrin ved Baghjulet.
smst.^y9l923.1.sp.2. -trine, v.[3.3] [-|tri-'na]

vbs. jf. -trin. (ænyd. d. s.; nu næppe br.)

træde frem; vise sig; optræde (H.l.i) (under-
tiden m. tanke om bevægelse til et højere sted).

Tilsidst optrinede en Talemester (o: ved
en begravelse). Rabener. Satirer. (over8.1758).
18. vAph.(1759). optrine paa Dørtærskelen.
VSO. -trisse, v. [l.i] {ænyd. d. s.; nu sj.)

hejse, rulle op (v. hj. af en trisse), de (lod)
gaae en Kurv ned hvori de satte sig, og
blev Kurven derpaa optridset til et vist
Vindve, af hvilket de steg ned i Klosteret.
LTid.1726.806. et optridset Rullegardin.
Bahb.Tilsk.1793.274. VSO. MO. -trom-
me, V. [2.1] [-itrom'a] (ænyd. optrumme;
8j.) give signal til at rejse sig, samles ell.

bryde op ved at røre trommen. Garnisonen
blev optrommet af sin dybe Søvn. F/SO.
-trone, v. [l.i] [-itro-'na] {ænyd. d. s.; poet,
højtid.; nu sj.) 1) bringe, sætte paa en (fyr-
ste)trone. (ofte i videre (navnlig billedl.) anv.).

*Opthronede Christjan, fra Himlen til Jor-
den

I
Nedtrinet, at styre de Snee-Mænd i

'Norden. Wadsk. VI. *I Himlen kand du (o:

den døde kronprins) strax opthrones hos
din Fa.åeT.sa.PrChrist.A2r. *Kom, runde
grønne Vold, bliv du mit Hvilested I . .

|

Optronet sidder jeg nu her og skuer ned.
CFrim.Poet.9.jf.: dig sømmer det, du bleg-
nende Maane! med Undseelse at vige for
din opthronede Broder (o: solen). JSneed.
11.128. 2) (sj.) intr. : hæve sig højt (og maje-
stætisk); rage højt op. *Vor Frues, og Sanct
Peters Spiir opthroner

| I Skyen, ^a^^es.
Ungd.n.l53. -true, v. [2.i] [-jtru-'a] (sj.)

ved trusler faa til at rejse sig. Man maae
optrue ham af Sengen. FSO. -tryk, et.

(jf. Oplag 4 samt Gentryk 3 ; bogtr. ell. bogh.)
vbs. til -trykke 3; især: nyt (og i det væ-

sentlige uforandret) aftryk af noget tidligere

trykt, navnlig af en bog. Det er ingen ny
Udgave, men kun et Optryk af Bogens
første Udgave. MO. Brandes.II.453. et nyt
Optryk af gamle Artikler. VortLand.^/iol905.
Lsp.l. Visen (blev) gennem Vedels Tryk
og Peder Syvs og Efterfølgeres Optryk .

.

Folkets Eiendom. HBrix.VGD.9. -trylt-
1te, V. vbs. -ning (se især u. bet. 1), jf. -tryk.

10 1) [1.2] næsten kun som vbs.: Op trykning,
om (metode til) at fremstille et hult legeme

af en metalplade (idet man med et trykke-

staal bearbejder godsets konvekse flade og
derved former det uden om en træmodel (en
patron), til hvilken pladens midte er fast-

' spændt); optrækning (se u. optrække 2.3^.

Hinnerup.Juv.486. Hannover. Tékn.164. 2)

[7.2] (1. br.) presse stærkt for at drive vædske
ud; især m. h. t. vaadt klæde (tøj). I tredie

o Balle skylles (uldtøjet), optrykkes og hæn-
ges straks paa Snor. BThørrestrup.Kogebog.
(1908).238. 3) [11.1] 07. Optryk; bogtr. ell.

bogh.) trykke (noget tidligere trykt) paa ny.
denne Udgave (af „Rimkrøniken")^ der
1508, og maaskee alt 1501, blev optrykt
paa ny. Molb.RICxxxir. Enhver, der vil,

kan optrykke hans Bog; der gives ingen
Forfatterret. Brandes.XI. 323. Bergstedt.A.
56. -træd, et. (j- -trød. VSO.). flt. d. s.

30 {jf. ty. auftritt; til II. optræde ell. træde op
II

m. h. t. formen -trød sml. no. dial. trød,
trampen, træden, trøda, fodbræt (paa væv
olgn.), trøda, træde \\ bjergv.) afsats af
tømmer i grubeskakt, hvorpaa arbejderne kan
hvile, vige for andre osv. under ned- og op-
stigning. OpfB.UII.90. I. -træde, et. {af
II. optræde; sj.) 1) det at træde frem, vise

sig; fremtræden; ogs.: maade at optræde,
fremtræde paa; optræden, (hun) er bly og

^ o tækkelig i sit Optræde. O Vaupell.Griffen-
feld.I.(1880).192. jf.: Optog . . Høitideligt
Optræde med Pragt og talrigt Følge.VSO.
(u. Optogj. 2) (foræld.) konkr., om lille trin,

skammel olgn., fastgjort til gammeldags senge.

Senge med Himmel og Optræde fra Chri-
stian den Fjerdes Tid. Bogan.II.41.

II. optræde, v. ['(obitræ'åa] j)ræt. op-
traadte; part. optraadt ell."(nu næppe br.)

optraadet (Basth.GT.*5^'), som fk. ogs.

50 traaden (Holb.Heltind.1.97). vbs. -else

ell. -en (s. d.) ell. (sj.) -ning (se u. bet.

Optræd, I. Optræde, {ænyd. d. s.)

O (jf' op 3.3J vise sig; komme frem;
fremtræde (II.1). 1.1) i egl. bet.; opr. m.
tanke om bevægelse til et højere sted (jf.VSO.).
*Da skal Christi Hær optræde,

|
For hans

Throne stille sig, | Bære Livets Krands
og Klæde. Brors.206. optræde for Retten.
VSO. En Flok Kvinder fulgte Fyr da han

60 viste sig nede i Dalene . . af Kvinder var
der vel altid mange, de optraadte flerfol-

digt ligervis som Græshoppen. JFJens.T
L.136. (N. N.) som stadig optræder under
falske Navne . . sigtes for Tyveri af den . .

stjaalne Ford Automobil. FolitiE.^/d923.1.

jf.: Man seer (i Camoens Luciade) heden-

ogs. op- _
e (s. d.) m
t'i),jf- 1
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ske Guder optræde overalt, endog i de
Scener, som ere tagne af den Christne
Eeligion. JSneed.V.157.

|| (jf.ndf. I28ff.) om
offentlig fremtræden, den Dristighed, med
hvilken unge Talere have optraadet paa
den geistlige Talestoel.^as^/i. 6;^r.*5f. Der
er nylig optraadt en ung Lærd, der har
søgt at forsvare hans System. 750. MO.
især om kunstners (navnlig skuespillers) frem-
træden og udførelse af sin kunst. Bagges.
DV.^VI.217. Folk, som spiller (komedie)
for deres Fornøjelse — som optræder gra-
tis. 5ø^^.IJJ.^0. en Sky (o: hos en sanger-
inde) for det Rutinérte — en Ulyst i det
hele taget ved at „optT3dåe'*.Drachm.F.I.
392. det (faldt ikke) svært at angive, hvil-

ken . . uhyre Betaling en ved Operaen
ansat Mand og Kvinde kan faa for ganske
faa Optrædninger. EBrand.(PoV^U1925.9.
sp.3). billedl: *paa Verdens Skueplads

|

Han . . som Helt optræder. GSiesby.VedTid
ogLeilighed.(lS71).271. optræde paa Histo-
riens Skueplads. S&B. (jf. bet. 1.2J om tea-

tralsk opførsel: B. skulde altid optræde.
Saa maatte han naturligvis ogsaa vise sig
den sidste Dsig. LeckFischer.Kontor-Menne-
8ker.(1933).200. optræde i en rolleø ud-
føre en rolle i et skuespil. S&B.

\\ (ofte m.
overgang til bet. I.2) i forb. m. som, der til-

føjer en angivelse af egenskaben, i hvilken

man fremtræder. Leth.(1800). At optræde
som Lærer, Vidne, Anklager.750. MO.
det var Rousseaus Bog, som modnede
(Basedows) Beslutning om at optræde som
Beiormsitor.NBang.OU.16. optræde som
Skribent, Valgkandidat. Z)Æfl. 1.2) for-
holde sig paa en vis maade (udadtil, over

for andre); dels: gaa til værks, handle
(paa en vis maade); dels m. h. t. ydre frem-
træden: opføre sig, skikke sig (paa en
vis maade). S&B. Selvfølgelig staar det
Dem frit for at optræde som De vil, men
jeg for mit Vedkommende forbeholder
mig min engang tagne Stilling. Bergstrøm.
IB.136. Hr. R. har aabenbart ikke fundet
fiig foranlediget til at optræde i dette Til-

fælde. PoVhl914.4.sp.l. (Christian IX) op-
traadte, som han gjorde, idet det var hans
rodfæstede Overbevisning, at han . . havde
Forfatningen paa sin Side. SaUI V.906. jo

mere ængstelig og urolig han blev, desto
mere kry og sikker optraadte Edvard.
NJeppesen.P.113. han optræder altid me-
get overlegent, udæskende

\ jf.: (hans)
Optrædeform var altid tilknappet. i)a^
Nyh.'^^U1913.1.sp.2. ofte i forb. m. præp.
med: S&B. Forvalteren kan kun opret-
holde Respekten for sin Person ved at

optræde med bidende Brutalitet. J5omAoZf.

DD.218. optræde med anstand, sikker-
hed, værdighed olgn.

\ || optræde for
ell. imod (en, noget), tage parti for ell.

imod (en, noget). S&B. Larsen. (1. br.:) op-
træde for en (o: paa ens vegne). Larsen.
1.3) o m. tings -subj.: ytre ell. vise sig;

fremtræde (n.1.4). Nauren . . optræder

enten som Busk i Underskoven eller som
et Træ i Høiskoven. CVaupell.S.45. Hos
hysteriske Patienter kan der endog op-
træde ligefrem successiv Dobbeltbevidst-
hed. iyøyf(Z.P«2/fe.«i85. Paa Grund af den i

Aabenraa Amt optrædende Mund- og
Klovsyge forbydes herved . . al Over-
førsel . . af levende Kvæg. Lovtid.l920.A.
1713.

10 2) (jf. op 3.1 og 7.3 samt optrampe; især
i perf. part.) ødelægge noget ved at tram-
pe, træde paa det; især: ødelægge en vej-

bane, sti olgn. ved stærk færdsel. Koe-
gangene findes fulde af Tuer, og op-
traadte af Qvægets Fødder. LTid.1761.149.
Saa snart Vandet synker noget i Søen,
kører man paa selve Søbunden, ligesom
Kvæget optræder og Svin oproder Bun-
den. Cit.180L (HistMKbh. VIII. 1 74). Hele

20 Vildmosens Omkreds er af Kreaturer op-
traadt i en Mængde . . Tuer. Trap.^II.188.
Føret paa de optraadte Veje var slet.

CLautrup.Frits og hansLøjtnant.(1896).39.
Op -trædeise, en. [-itræ'Qalsa] (nu

næppe br.) vbs. til IL optræde (ell. træde op^;
optræden. Mine Skrifter gik vel godt af

endnu, men ikke saa rivende, som i min
Optrædeises første Vaartid. Oehl.Er.III.7.

hans (0: en skuespillers) Optrædeise i Kjø-
30 benhavn mislykkedes. Hrz.JJ.IlI.6. hvad

vilde Eccellenza (sige om) min Optrædeise
som Improvisator. HCAnd.1.225. PalM.IL.
11.578. -træden, en. [-.træ-'d(8)n] flt.

(teat.) -er (se u. bet. 1). (jf.t. Op -træde,
-trædelsej vbs. til II. optræde (og træde
op^; især i flg. anv.: 1) til II. optræde l.i.

Det er ikke med Urette, at man regner
Menneskets Optræden paa Jorden blandt
de stærke Kræfter, der have fremkaldt

40 store Omskiftelser paa Jordens Overflade.
Jap Steenstr. T. 11. Berl Tid. Vs 1905. Aft.l.
sp.3.

Il (jf. bet. 2) om offentlig fremtræden.
Hverken hans Evne eller hans Lyst drev
ham til offentlig Optræden med Mund
eller Fen. Schand. AE.40. Selve Brandes'
Optræden paa Universitetet i Vinteren
1871-72 gjorde vist ikke noget videre
Indtryk paa Højskolekredsen. JakKnu.LF.
65.

II
spec. om kunstners (navnlig skuespil-

50 lers) fremtræden (udførelse af en rolle).

(Jenny Linds) Optræden og Personlig-
hed viste mig Kunsten i sin Hellighed.
IICAnd.XII.56. HSchwanenfl.H.86. i flt.:

(operasangerinden) fik, naar man divide-
rede hendes Gage med Antallet af hen-
des Optrædener, 5000 Kr. pr. Aften. Berl
Tid.^yi^l931.Sønd.3.sp.6. jeg (o: en oi)era-

sanger) blev syg og tabte tre Optræ-
dend er. PoVVa926.9.8p.2. smst.yd934.8.

60 sp.6. 2) til II. optræde I.2: maade at forholde
sig paa. han (havde) standset Sagen fra

sin Side og opfordret Kongen til en fæl-

les Optræden. CPalM.O.401. Synes Lieute-
nanten ikke, at han har en vel flot Op-
træden for en Skoledreng? Schand.F.19.
det mandigt-sikre i hans Optræden . . til-

7V
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talte hende. Høm. S. 124. (han var) i Be-
siddelse af den hovedstadsfødtes Sikker-

hed i Optræden og Lethed i Samtalen.
LCNiels.OA.lOl. de kom for at gøre Und-
skyldning for deres gamle Fars ganske
utilstedefige Optræden. Kirk.(PoUV41934.
Sønd.2.sp.S).

II
(1. br.) m. prægnant bet, om

beleven, dannet ell. sikker maade at opføre
sig paa. (han) har langt mere Optræden
og Dannelse end de fleste af den Slags
Folk. Font.DR.Ul.11. 3) CP til IL optræde
1.3. særegent for Difteri er desuden Op-
træden . . af Lamheder af Muskler. O^Zoc/i.

D.U.104. -træder, en. [-,træ-'aar] fit. -e.

(1. br.) person, som optræder (ll.l.i); især om
kunstner (skuespiller). HCAnd.Breve.il.601.
det er disse Mennesker — og deres Kol-
leger ved Privatscenerne, ja næsten en-
hver „Optræder" over den ganske By
med Forstæder og Landkommuner — som
er hele Landets Kæledægger. i^racAm.^.
11.205. -træk, et. flt. d. s. vbs. til op-
trække (ell. trække op^; især i ftg. anv.:

1) til optrække l.i
||
(dial.) d. s. s. Optag l.i,

Optog 1. Feilb.
|| f lejlighed ell. sted til at

trække noget op (spec. om fiskeri), (det bliver)

det retteste: At Herligheden (o : fiskeretten)

følger Grunden, og aldrig tillades derfra
at abalieneres. Overalt maae man vel
spørge: Hvor den skulde optrekke, som
selv ingen Optrek havde ? OecAfa^. 77.^44.

II (f^9^') 0^ indretning, der anbringes ml.

(hestenes) træktøj og redskabet, maskinen, der
skal trækkes (fx. bommen paa en hestegang)

for at give et fjedrende træk: træk. Landm
B.in.379. 2) (ur.) til optrække 2.i: hand-
lingen at trække et ur op; ogs. (jf. Optræk-
ker-, Optræks-^ om den mekanisme, hvormed
optrækningen foretages, der (vil) ikke ind-
træde nogen Prisstigning for Optræk og
Pasning af Ure ude omkring i Byen. Sam-
fundet.^171900.3.sp.6. Sølvherreur . . i Guld-
kanten ved Glasset og Optrækket findes
en lille Bule. PolitiE.KosterbU^h 1922.1.
sp.l.

II (fagl.) om fjeder(mekanisme) i cykel-

klokke. Herrecykle . . Klokke med Optræk.
smst.^'1^1922. 2.sp.l. 3) (jf. optrække 4;
især fagl.) om tegning, optrækning af linier

ell. om tegnede linier osv.
||

(skibsbygn.; nu
næppe br.) om en i naturlig størrelse udført
plan ell. tegning til et skib; afslagning. Har-
boe.MarO.

\\ (jf. op 1.8; især skol.) d. s. s.

Opstreg. S&B. Larsen. 4) til optrække 6

Il
(sj.) til optrække 5.4, om den sidste be-

handling ved tilberedningen af kaffe, te olgn.
(ved en (kort, fornyet) opvarmning ell. op-
kogning). Hun er i Køkkenet og giver
Kaffen det sidste Optræk. AalbsJacobLin-
de.(1899).60. 5) til optrække 7. 5.i) (1. br.)

til optrække l.i. Sølvsmut lyser i Vandet
og Mørket — Laksl Optrækket er atter
i fuld G&ng. Fleuron.VS.140. 5.2) (if. Op-
drag 2) til optrække 7.2, om en luftstrøms
bevægelse opefter. S&B. Larsen. || især (0)
om kanal, ad hvilken røgen fra et fyr (paa
dampskib osv.) ledes til skorstenen. Scheller.

MarO. SkibsbygnK.115. 5.3) (dagl.) til op-
trække 7.2: det, at uvejr, byger er i an-
march, en heftig Byge var i Optræk, og
alt tydede paa, at Stormen atter vilde
tage til. BerlTid.^^lixl928.Aft.l.sp.3. Feilb.

5.4) (til bet. 5.8; jf. optrække 7.2 slutn.; især

avis-spr.) billedl., om det forhold, at noget
synes at nærme sig, er ved at begynde olgn.

(især i forb. m. præp. t\\). (hun) saa hur-
10 tigt om til Lilli, om der skulde være Op-
træk til et ironisk Smil. ThitJens.TS.21.
Der er atter Optræk til tysk Minister-
krise. DagNyh.'^Viol922.1.sp.5. i Begyndel-
sen af September 1931 mærkedes Optræk-
ket af det finansielle UvejT. Da.Industri-
beretningl932.*19. \\ være i ell. under
optræk, hans lille fromme Mor . . var
indsigtsfuld og from nok til at bremse
Niels, naar der var Selvglæde i Optræk.

20 Egeberg. TIA.40. Strandbakkefesten i Gille-

leje . . er under Optraek. DagNyh.^/il929.
9.sp.5. -træk-hammer, en. {efter ty.

aufziehhammer; guldsm.) hammer, hvormed
man „optrækker" hult metalarbejde (se op-
trække 2.8 slutn.). Hallager.351. Hinnerup.
Juv.481.
optrække, v. ['cobitr^ga] præt. optrak

ell. (nu næppe br.) optråkte (Frahl.ST.I.

181); part. optrukket ell. (især som fk.) op-
30 trukken (Holb.DH.II.60. Heib.Poet.IY.SO.

Goldschm.III.34. AnkerLars.KL.106. ogs.

(nu især jy.) efter være m. subj. i intk.:

Hallager.260) ell. (nu næppe br.) optrækket
(Holb.Berg.283. sa.llJ.V.ll. LTid.1725.
222) ell. (nu næppe br.) optrækt (LTid.
1727.91) ell. (nu næppe br. i rigsspr.) op-
trakt(Høysg.AG.122. LTid.1746.173. Buch-
have.J.8. jf. Feilb. (u. optrukken j^. vbs. -ning

(OecMag.1.54. MR.1797.822. CBernh.I.109.
40 VortHj.IVl.82. se ogs. bet. 2.8; ell. (sj.) -else

(Amberg.), jf. Optræk, Optrækkeri, {ænyd.
d. s.; jf. nt. optrecken samt ty. aufziehen)

1) (jf. op 1.1 og 4:.i) bevæge opad ved træk
ell. ryk; trække op; løfte op. l.i) (uden
for perf. part. og vbs. nu 1. br.) i egl. bet^i

Da Ulven havde siddet en Time ved]
(hullet i isen) tænkte han at det . . var)
Tiid at optrække Fisken. Holb.MFbl.24\

(jf. u. Optræk 1). Optrække et Skib mod|
50 Strømmen. FSO. Vindebroen er optrukken,

Heib.Poet.I V.50. røde Fløiels Gardiner vare
j

kantede med Guldfryndser og optrukne]
ved gyldne Snore.Winth.VIII.201. at læg-

fe
et Hold Tøj i Skyllevandet eller trække!

et op deraf . . Optrækningen af Vandet^l
besørges paa følgende Masiåe. IngebMøllJ
KH.211.

II
m. h. t. legemsdel. Folk der lige;

med Dyrene kunde optrekke og nedlade)
deres Ørene. LTid.1730.676. med Knæenej

60 bøiede og optråkte til Underlivet. J5Mc/i-

,

have.J.8. Med optrukne Øjebryn . . læste

han Vdskrihen. Markman.MF. 169. Hun
holdt Hænderne optrukne foran sit Bryst..!

JakKnu.LS.122. 1.2) (nu næppe br.) suge
(vædske, luft olgn.) op til sig (og ind i sig);

om naturkraft: slige Vand-Bierge foraar-j
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I

sages af Solen, som optrækker saadan
Mængde Vand af visse Steder paa Havet.
Holh.Ep.IIL385. LTid.l720.Nr.23.4.1738.
343.

2) videre (spec.) anv. af bet 1; ofte uden
(tydelig) forestilling om bevægelse opad. 2.1)

(nu især som vbs.) sætte ell. holde (et ur)
i gang (egl. m. h. t. ur med vægtlod: ved
at vinde loddet op; m.h.t. ur med spiral-

fjeder: ved at spænde fjederen). LTid.1746.
173. Det uhyre Uhr, der kun optrækkes
eengang om Åsiret.Oehl.XXV.97. Uhret
standser under Optrækningen; denne be-
staaer jo i at løfte Loddet, som efter-

haanden er sunket ned, atter opad. GF
Ursin.Uhre.(1843).43. Urmageri.25.175.

||

m. h. t. fjedre: spænde. LTid.1725.222.
spec. m. h. t. hane paa gevær: Optrække
(hanen) ipasLhalv. Leth.(1800). Skydegevæ-
rernes Laase lide uendeligen meget ved
Hanens idelige Optrækning og Klikken
med ssimme. MB.1825.156. 2.2) (nu næppe
br.) i forb. som optrække perler, trække
perler paa en snor. vAph.(1759). VSO. MO.
2.3) (især som vbs.) om forsk, metoder til

fremstilling af hule metalarbejder;
dels d. s. s. Optagning (se u. optage 2.2)

(TeknMarO. SaVVI.430), dels d. s. s. Op-
trykning (se u. optrykke 1) (Hinnerup.Juv.
486), dels om metode til fremstilling af (rør-

formede) metalhylstre til gevær- og kanon-
patroner (SaVXVIII.557) || ogs. (guldsm.)
om metode til at gøre et hult metalarbejde
højere ved haandkraft (jf. Optrækhammer^.
Hinnerup.Juv.481.

3) (jf' op 6.1^ (ved træk ell. ryk) be-
væge noget, der danner et lukke, opad
dl. i en anden retning (til siden), saa
at der fremkommer en aabning. 3.1)

(nu sj.) i al alm. de saa kaldede Skiøt-
nings-Stuer . . havde et saa kaldet Lyr
oven i Taget, som kunde optrækkes naar
de lagde Ild i deres Ovn . . Saa længe
Ilden brændte, maatte Lyret være op-
trækket, at Røgen kunde gaae nå.Holb.
Berg.283. Tyvene har skaffet sig Adgang
ved at optrække et Vindue med en Vvo^-
trækker. FolitiE.^Vd924.5. 3.2) (især i perf.
part. ell. som vbs.) fjerne en prop (ved at

trække den op af flaskehalsen); ogs. m. behol-

deren ell. dens indhold som obj.: aabne for
(ved at fjerne proppen). VSO. Vink . . an-

faaende Bouteillernes Optrækning. C^er/iA.
.109. alle deres Anskuelser ere som en

Flaske Vin, der har været o^trukken.Gold-
schm.III.346. Chåteauvine . . optrækkes
umiddelbart, før de drikkes.VortHj.IVl.82.

4) (Jf'^V 5 og 12) anbringe noget paa et vist

underlag. 4.1) (jf. op 1.3 05^ 11; fagl. ell. {Q)
m.h.t. linie: tegne; især: tegne, male osv. (li-

nierne i) en tegning tydeligere ell. stærkere;
trække op; ogs.: tegne (en linie) helt ud, uden
afbrydelser olgn. (mods. punktere^. LandmB.
1.262. De Linjer, som er tegnede paa
Kortet, og af hvilke nogle er fuldt op-
trukne, andre punkterede. Frem.DiV.^5^.

(bordpladen) forsynes med et smukt ind-
lagt Mønster af paanaglede Grene . . Man
optrækker først med en Blyant det Møn-
ster, man vil lægge dem i. Haandgern.155.
Suenson.B.III.401. optrække øjenbrynene
med en stift

j || uegl. den store Bygnings
Konturer stod optrukket i Straaleild (o:

under et fyrværkeri). Galsch.SR.229. især:
fremstille i klare træk; opridse, at optrække

10 Hovedlinjerne i Udviklingen fra Verdens-
krigen måXil mi. Bogens Verden.1934.97. ta-

lerne optrak linierne for det fremtidige ar-

bejde
i
4.2) (j/.Optrækkerbræt; bygn., især

dial.) anbringe kalkpuds paa en mur (og stryge
det fra neden opefter); m. h. t. mur: pudse.
Til Muren og Udspækning er denne Kalk
meget god, men den er neppe hvid nok
til Hvidtning og indeholder for meget
Salt til indvendig Optrækning. Aagaard.

20 TL.165. Feilb.BL.27.

5) ijf' op 9; efter ty. aufziehen; sml. op-
drage 2; nu næppe br.) faa til at udvikle
sig, vokse ell. trives. 5.1) m. h. t. mennesker:
opdrage (2.i); opfostre, mand (oprettede)

Skoeler eller Seminaria for derudi at op-
trekke de unge Mennisker. LTid.l720.Nr.
47.7. Hvor hastig skulde . . saadanne Folk
(d: de, der har studeret) overgaae dem, som
ere optrukne i et Comptoir? JSneed.V.l 91.

30 Folk, som ere vel oi^tr okne. LTid.1750.
156. 5.2) m.h.t. (hus)dyr: opdrætte; opføde.
EPont. Atlas. IV. 170. (paa gaarden) kand
holdes de fornødne Ploug-Bæster, og endda
optrækkes en Plag . . Aarlig. OecMag.V.81.
Det første (kapitel) handler om de drægtige
Følhoppers Pleje, samtom at optrække Føl-
lene.PhysBiblIL422.ViborgSamler.yi2l824.
4.sp.2. 5.3) m. h. t. plante(-frugt ell. -frø):

(ved omhyggelig pasning) hjælpe til trivsel;

40 opelske; tiltrække, optrække Blomkaals-
Frø. Fleischer.HB.116. (det) kraftige og
stærktvoxende Træ (o: et pæretræ) lader
sig let optrække til . . store Pyramider.
Bredsted.Pom.I.lll. 5.4) m. h. t. madvarer:
give den sidste, endelige tilberedning, spec.

(jf. op 11 samt op-koge l.i, -snurre o/l.)

ved en (kort, fornyet) opvarmning ell. opkog-
ning. nu smages (skyen) om den skulde
mangle noget, som da rettes, da den saa-

50 ledes, naar den er siet igiennem en Sigte,

med Æggehvide optrækkes paa Ilden og
igiennem en Scheleepose eller Serviet giø-
res klar. Huiism.(1793).224. smst.245.

6) (efter nt. optrekken, ty. aufziehen; op-
rindelse uvis; nu næppe br.) bedrage;
snyde; narre; ogs. (om sælger): faa, tvinge

(en køber) til at betale en uforholdsmæssig
høj, en ublu pris; (nu:) trække op. Den
som vil spille noget Puds, maa først søge

60 at komme i dens Credit, som han vil op-
trække. Holb.Stu.1.8. Saaledes fandtes vel
een og anden Konge der ikke vilde lade
sig alle Tider optrække, skiønt de fleeste

lode sig blindt leede hvor Geistligheden
vilde have dem. sa.DH.II.167. nogle i Spil

optrukne Bønder. Stampe.1.374. Den Vert
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forstaaer ret at optrække sine Giester.

VSO. jeg (har) fra første Haand gjort

mig bekjendt med hvorledes de Fattige

bliver optrukne, hvorledes Næringstvan-
gen skummer Fløden af deres Slid og
Slæb. Oversk.ILie.

7) (jf. op 3.3^ intr. : bevæge sig fra et sted

til et andet (og derved vise sig, komme til

syne). 7.1) (nu sj.) om levende væsener, især

troppeafdeling : marchere frem i sluttet trop

;

marchere op; spec: trække op paa vagt.
vAph.(176é). Paraden er allerede optruk-
ken. F50. hvor Karabin er et almindeligt
Vaaben, skal Mandskabet optrække paa
Vagt med disse. ME.1828.98. Den Menne-
skemasse, der har omgivetVagtparaden un-
der „OptTæknmgeii''.Davids.KÉ.275. S&B.
jf.: en Officeer (skal daglig) optrække paa
Hovedvagten i Kiel, og der . . om Natten
forblive. Mi2.i 794.656. 7.2) (nu kun i præs.
part.) m. tings- suhj.; om uvejr, sky olgn.:

nærme sig; komme til syne; trække op.
midt i et stille Væjr optrak en sort Skye.
Argus.1771.Nr.36. 4. Paa den sydostlige
Horizont graanede . . en optrækkende
Torden. Bagges.L.1.282. Der var et skræk-
keligt Uveir optrukket. FSO. S&B. \\ hil-

ledl. *For Skræder-Mesterne et Uveyr og
optrakte, | I det at Svendene sin Pligt ey
vilde agte. Prahl.ST.I.181. det Uveir, Kon-

fen havde seet optrække imod sig- Ing.
S.11.72. især om sygdom: Alle disse Symp-

tomer tyde paa et optrækkende Delirium
tTemens.KFont.Psychiatr.III.99. han hav-
de optrækkende Lungebetændelse. NHoff-
meyer.RomerskeDage.(1927).57.

||
(sj.) i an-

den anv. det langsomt optrækkende . .

Smil syntes at vifle udvide hans Kinder
i det Uendelige. Schand.TF.I.173.
Optrækker, en. ((f) Optrækkere, i

bet. 1.2: Holb.Ep.Y\23. Cit.l771.(Gadeordb.''

380)). flt. -e. til optrække (ell. trække op/
1) om person. 1.1) (jf. optrække l.ij f gruoe-
arbejder, som transporterer malm og kul op
af minen. KSelskSkr.XI.201. 1.2) (jf.Op-
trækkerskej til optrække 6: person, som
bedrager, snyder ell. (nu især) trækker en
anden op (ved ublu priser); snyder; bedrager.
Holb.Ep.VK23. saadan utilladelig Spillen
. . foregaaer paa Vertshuuse, hvor Op-
trækkerne have deres Tilhold. Stampe.I.
76. Eeib.Poet.V.286. Hans bedste Ven
havde været en simpel Optrækker . . han
havde snydt ham lige op i Øinene.CBerw^.
NF.XII1.62. Gadeordb.^ 2) (>/. Optrækker-;
om (del af) redskab

||
(bødk.) hageformet

redskab, hvormed den øverste bund (laaget)
paa en tønde trækkes op paa plads, saa
den hviler i krøsningen. vAph.(1759). VSO.
OrdbS.

II
(dagl.) om proptrækker. Op-

trækker-, i ssgr. til optrække; spec. (ur.)
til optrække 2.i, i betegnelser for dele hø-
rende til den mekanisme, hvormed et ur træk-
kes op (jf. Optræks-j, fx. Optrækker-
bøjle, -dup, -knap, -krone, -skrue
(se OrdbS.). -bræt, et. (mur.) til op-

trække 4.2: bræt med haandtag, hvormed
mørtel anbringes paa („trækkes paa") den
flade, der skal pudses. CollO. OrdbS. Op-
trækkeri, et. flt. -er. vbs. til optrække;
især til optrække 6: handlingen at bedrage,

snyde ell. trække op m. h. t. betaling. Holb,
Ep.V^.22. *Af hans Optrekkerie, man dag-
lig mere sporer. | Han laante af en Ven
et Tusind Louisdorer

|
Kort før han rømte

10 bort. Prahl.ST.I1.14. fire Kroner om Da-
gen af hver (af pensionærerne), hvad hun
ikke mente. Nogen vilde anse for Op-
trækkeri, CMøll.PF.52. min Dumhed i at

regne og i en Fart orientere mig i frem-
med Skillemønt gør mig til et let Bytte
for Optrækkeri. /Sc/iawd.O.IJ.^i 5. JLHeib.
It.l4. optrækkerisk, adj. (ogs. optræk-
kersk. Stampe.1.76. Krøyer.Er.l59.jf. Glah-
der.Betskr.). adj. til Optrækker I.2; ogs. om

20 handling (ytring osv): som er ejendommelig
for en optrækker(ske), gaar ud paa ell. frem-
kalder optrækkeri. Vi . . have maattet for-

nemme, hvorledes utilladelig og optræk-
kersk Spill nu meere end tilforn, i Vore
Riger og Lande . . tager Overhaand. For-
ordn.(Kvartudg.)^/iol733. (den) i høi Grad
optrækkeriske Fordyrelse, som de ud-
høkrende Personer gjøre sig skyldige i.

DagsTelegr.^^M866.1.sp.4. vi (havde) en
30 haard Kamp med den optrækkerske Vært.

Krøyer.Er.l59. BerlTid.^^/8l927.Aft.5.sp.4.

Optrækker-læder, et. (sko., foræld.)

til optrække l.i, om smal læderlap, anv. som
skohorn. Skomageren.(1832).22. jf. smst.20.

optrækkersk, adj. se optrækkerisk.
Optrækkerske, en. (nu 1. br.) kvin-

delig optrækker (I.2). vAph.(1759). en ufor-

skammet, grov, dumdristig og formaste-
lig Løgner og Optrækkerske. Stampe.VI,

40 234. Hrz.XI.203. MO. Optræks-, i ss^n
(ur.) til Optræk 2 (ell. optrække 2.i;, i

betegnelser for (dele af) den mekanismer
hvormed et ur trækkes op (jf. Optrækker-^.
-firkant, en. firkantet optrækstap. GFUr-
sin.Uhre.(1843).28. Larsen, -hjnl, et. hjul

i optræksmekanismen. Larsen, -tap, en. (jf.

-firkantj en i reglen firkantet tap, gennem
hvilken uret trækkes op, ved at den omfattes
med en urnøgle og drejes. Urmageri.76.

50 op-træne« v. [9.iJ [-itræ'na] vbs. -ing»

(jf. eng. train up; næsten kun som vbs.) op-

lære; opøve; træne (op), man vil (ved brug

af høreapparat) for tidligt afslappe Lytte-

evnen og forhindre en Optrænen i at kunne
læse af paa Munden. Tidsskr.f. Tunghøre,
1929.38.sp.2. ved alle (flyvernes) Uddan-
nelsesskoler fandt der en regelret Optræ-
ning i denne Fotografering ^ted.DagNyh.
V2I93LI8.SP.5. -træiig:e, v. [l.i, é-ij

60 [-itrBix'a] (ænyd. d. s.; nu næppe br.) trænge

frem til et (højere liggende) sted. (ofte i

uegl.anv.). *At Sjælens sidste Sukke maae
|

Optrænge til Guds Throne.Kingo.224. de
Underjordiske heede effluvia ere optræng-
te igiennem Jorden.LTid.1756.112. Prahl
ST.1.101.

II refl. Sengen . . var overskiultmed

I
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en . . Støv, hvilket endog i de oven over
værende Kammere sig havde optrænget.
LTid. 1734.559. Det var ikke muligt at

optrænge sig til Døren. F/SO. -trævle, v.

[6.1] [-itreu'la] vbs.-'mg (VSO. MO. Bran-
de8.II.i26). 1 ) j)ille fra hinan den ; især m. h. t.

vævede ell. sammenmoede genstande: pille op
traad fortraad, i trævler; trævle op; ofte i part.

optrævlet brugt som adj.: oppillet; træv-

let. Søestiernerne . . udsuer og optrævler
Traaden i Maskerne (o: paa fiskegarnet).

OecMag.V.335. en Væver kan optrævle
Tøj for at se, hvorledes det er forarbejdet.

PMøll.II.404. Saa græd hun, saa bed hun
i det optrævlede Ulddamaskes Betræk paa
Sofa.en.Schand.SB.78. Han bar en vid Slob-
rok med optrevlede Knaphuller. Hjemmet.
1913.442.sp.3. 2) CO overf.; især m.h.t. be-

greber, tanker, følelser: opløse i de mindste
bestanddele; foretage en (for) indgaaende ana-
lyse af. (ofte m. tanke paa handlingens øde-

læggende ell. afslørende virkning). Begrebet
bliver . . saa at sige optrævlet i tynde
Traade. PMøll. (1848). 111.205. Optrævlin-
gen (i litteraturen) af sjælelige Tilstande
blev stedse omhyggeligere og mere fin.

Brandes.TII.183. I, som føre den vege-
tative Tilværelse ude paa Landet eller

den optrevlende nervøse inde i Byen.
Drachm.DG.45. Vi har optrævlet hver
Fiber i vort Sjæleliv i det pinligste 0^-
gør.EGad&UGad.FP.107. han optrævlede
alle modstanderens argumenter

j
-tråd,

et. se -træd. -tne, v. [I.2] [-jtu-'a] (sj.) dynge
sammen til ell. danne en tue ell. lille høj;

spec. i /"ort. optue en gravhøj. *Trindt
om Baalet paa Sletten de først optued en
Gravhøi. Wilst. 11. VII.v.435. ApoUonios.Ar-
gonavtertoget.(over8.1897).37. -tng^t, en. (jf.
ty. aufzucht, opdragelse, opdræt; dannet til

-tugte

;

sj.) optugtelse; opdragelse (2.i). *Mark-
arbeide jeg leed ei,

|
Eller det huuslige

Liv" som sysler med Børnenes Optugt.
Wilst.Od.XIV.v.223. -tug:te, v. [9.i] vbs.

-else (s. d.), jf. -tugt. {ænyd. -tugte, -tygte,

-tøgte; nu især bibl., poet, højtid., jf.: „nu
sædvanligst . . komisk eller sj)otviis.''7/SO.)

søge at udvikle ens evner ell. (især) karakter,

tænkemaade, væsen osv. til et højere trin;

opdrage (2.i); undertiden spec. m. tanke paa
ældre tiders strenge opdragelse (ave og tugt).

Mange Adels-Børn tog hånd i sit Huus
og lod optugte og oplære dem tillige med
sine egne Børn. Slange. ChrlV. 1144. jeg
har været 4 Aar inde i Kiøbenhavn, for
at blive optugtet paa den fornemme Viis.

Dorvigny. Skuespilleren imod 8inVillie.(overs.

1809).7. *Hun er optugtet | I Ærbarhed
og Christendom. Oehl.AV.14. *Til Sævar
Jarl I drage!

|
Han er en mægtig Maag.

|

Han bedre jer optugte kan,
|
End Bonden

i sin KTog.sa.EF.76. *Hun er i Spanien,
det veed jeg. | Der er hun fra sin spæde
Barndom bleven

|
Optugtet i et Kloster.

Brz.IX.272. *Faaer ved Fredens Frugter I

Først mit Saar jeg (0: Danmark) lægt,
|

Snart jeg mig optugter
| Da en Helteslægt.

PalM.VlII.159.
II perf. part. anv.som adj.;

ofte i forb. ilde, vel optugtet, ret op-
tugtet (1871: vel åd^nnet). Sir.42.11(Chr.
VI). smst.31.21(Chr.Vl; se u. opdrage 2.i;.

Min Dotter er alt for vel optugtet til, at

hun skulde være sin Mand n-tio.Holb.Pern.
1.7. det var en ilde optugtet Knøs. Luxd.
FS.48. En vel optugtet Abe. Adr.^^/il762.

io sp.ll. -tugtelse, en. [-itogdalsa, under-
tiden ogs. (ob'tog^ialsa] {ænyd. d. s.; vbs. til

-tugte; jf. -tugt; nu især bibl., poet, højtid.)

opdrageise (2.i); undertiden spec. om ældre

tiders strenge opdragelse (ave og tugt). Den
ganske Skrivt er indblæst af Gud, og nyt-
tig til Lærdom, til Overbeviisning, til Ret-
telse, til Optugtelse i Retfærdighed. 2Tim.
3.16. Jeg takker . . mine Forældre for

god Optugtelse og Formaning, som jeg
20 haver ført mig til Nytte allevegne , hvor

jeg hsLT været i yeTden.Eolb.Arab.lsc. Disse
Tiders onde 0^tugte\se.Falst.(bogtitel.l716).

Hun har været indtil hendes 14de Aar til

Optugtelse hos en Frue paa en Gaard.
KomGrønneg.III.141. Kierk.YI.297. Ri-
gitze Grubbe havde Tidens meget strænge
Anskuelser om det Gavnlige ved en haard
og lidet læmpelig Optugtelse, og hun tog
sig for at opdrage Marie derefter. JPJac.

30 1.25. jf. : den Evne til at læse en Text
ærligt og opmærksomt som filologisk Op-
tugtelse kan ireme\ske.JPJacobs.Manes.I.
15.

II
ogs. om det ved optugtelse opnaaede

udviklingstrin : opdragelse (2.2) ; dannelse (3.2).

mine kiere Forældre . . efterlode mig ingen
Arvedeel, men en god Oiptngtelse. Eolb.
Tyb.III.2. Adr.^hl762.8p.l. talem.: natu-
ren gaar over optugtelsen, se I. Na-
tur 1.1. -tugter, en. (bibl. ell. højtid.) per-

40 son, som optugter en anden; opdrager. Moth.
T220. vi (har) havt vore kiødelige Fædre
til Optugtere (Chr. VI: tugterej. Eebr.12.9.

-tur, en. [4.i] (jf. I. -rejse, -vej) tur til et

højere (især: nordligere) sted. (kaptajnen
plejede) altid at forelske sig i mindst een af

sine kvindelige Passagerer paa Nedturen
og een paa Opturen. Tops. II. 313.D&E.
-tutte, V. [I.2] (nu næppe br.) samle (penge-

stykker) i en rulle, en tut; tutte; ogs. (jf.
50 op 7.2J: blive færdig med at samle (penge-

stykker) i ruller. VSO. -tvinde, v. [l.i,

6.1] [-jtven'a] (sj.) dreje opad, i vejret; ogs.:

vikle noget sammensnoet, -vævet op; trævle

op. S&B. Kaper.^ -tvinge, v. [l.i] [-itveix'a]

(sj.) tvinge opad; drive i vejret. Denne Tørv
maa . . af det understaaende Vand op-
tvinges alt meer og meer. OecMag. VI.287.
Larsen, -tvætte, v. [7.2] (jf. -io, -vaske;
sj.) vaske af; vaske op. VSO. -tygge, v.

60 [11] (sj.). 1) tygge helt; 00s.: tygge itu. VSO.
han (gned) Panden med et halvt optygget
FennesksLit.Ejemmet.l913.929.8p.l. 2) tygge

igen, for anden gang. vAph.(1759). VSO.
r„ overf.: gentage atter og atter; koge op.

Det er allerede tusinde Gange optygget.
VSO. -tynde, v. [ll.i] [-|tøn'a] (sj.) for-
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tynde; spæde op. vAph.(1759). VSO. -tælle,
V. [10.2] [-itæra] præt -talte; part. -talt ell.

t -tælt (KiøhmSystI.173). vbs. -ing ell. (nu
næppe Ir.) -ning (BiehlDQ.LlSd) ell. (sj.)

-else {FGuldb.Ve7inenpaaReisen.(1814).57j.
{ænyd. d.s. og op-, uptelje, glda. (perf. part.

ftt.) uptalde) 1) (jf. -summere; nu især

som vbs.) bestemme antallet, summen af en-

heder ved at tælle; tælle sammen; tælle op;

undertiden ogs.: eftertælle (jf.VSO.). vAph.
(1764). i det linnede Teppe kunde man
tælle Traadene, uden at feile een eneste
i Optælningen. Biehl. DQ. 1. 134. Pengene
skaffedes til Veje og oiatSLltes.Blich.(1920).

XXIX.IO. Ved Optællingen (efter skyd-

ning) regnes Opspring som Træffere i

fuld Fiu.gt.Skyderegl.30. Optællingen af

mit hsiger.Ludv. Feilb.(u. optaltj. 2) (under-

tiden m. overgang til bet. \) CP overf.: nævne,
fremføre flere (sammenhørende) genstande,

forhold olgn. i rækkefølge, efter hinanden;
opregne. Sødt blev det mig, her at optelle

de mange . . Dine vise og hulde Gier-
iuja.geT.Bothe.KB.59. han vil vel opdage
at Syndens Bekjendelse ikke blot er en
Optællen af alle enkelte Synder. Kierk.V.
196. Den ene optæller Enkeltheder for

at virke ved Massen, omtrent som Hugo
gerne opregner Titler og Navne. Brandes.
XI.155. jf.: Hvorledes den beskedene .

.

Gliemann har skillet sig ved dette Ar-
beide, vil det være for overflødigt at op-
tælle her. Cit.1829.( Gliemann. Geogr.Haand-
bog.(1829).l). -tæller, en. [-itæl'ar] (især

COj til -tælle: person, som tæller op. Blive
en Samler, en Optæller, en kunsthistorisk
Statistiker. Sc/iand.5S.589. Bonden (maatte
ofte) se sit Korn ødelægges, medens han
ventede paa Tiendetagerens Optæller.Arw^.
RidsafDanmarksHistorie.(1921).32.
optænde, v. ['oobjtæn'a] -te. vbs. -ing

(se u. bet. 1.2^ ell. (nu sj.) -else (vAph.(1764).
Sibb.1.101. S&B.). {glda. uptende (Suso.l2.

57), (vbs.) upthændelsæ (Mariagerleg.329);
til op 11.1 og tænde)

1) om frembringelse af ild: antænde;
tænde (op). \A) (nu kun bibl.) m. tingen, der
kommer i brand, som obj.: faa til at brænde;
sætte ild paa. De optændte den udvalgte
Helligdoms StSiå(1871: Helligdommens ud-
valgte Stad blev opbrændt). Sir. 49. 8(Chr.
VI). Ild er jeg kommen at kaste paa
Jorden, og hvor vilde jeg, at den var op-
tændt allerede I Luc.12.49. i sammenligning

:

Som en ild, der optænder (1871 : antænder^
en skov . . skal du forfølge dem med din
storm. Ps.8S.15(Chr. VI). || m. h. t. noget, som
er bestemt til at brænde (belysnings-, brændsels-
midler olgn.) : antænde ; tænde Udi. Aaron
optænder (1871: tænder^ lamperne. 5Mo8.
30.8(Chr.VI). Paa bemelte Altare ere 12.

store Vox-Lys optendte.P^M^.Z)P.548.
||

billedl. De, som frygte Herren, skal . . op-
tænde retfærdige handeler (1871: bringe
retfærdige Udsagn til at skinnej, som et
Lys. Sir.32.17(Chr.VI). SalmHj.406.2. 1.2)

(nu 1. br.) m. virkningen (ilden, branden
osv.) som obj.: foraarsage ell. fremkalde
(brand); tænde, (der) optændtes en ond
Røg og Smøg. Slange.Chrl V.439. (byen led)

stor skade af Ildebrand som . . blev op-
tændt i et Huus paa Hiørnet af Raad-Huus
Strædet. Borrebye.TF.382. Siden optændte
han et Baal af den afdøde Konges . . Skib.
Wand.Mindesm.1.59. VSO. En af Dværgene

10 optænder smaa Blus i Halvkreds om Par-
ret. Drachm. VS.llO. en stenlagt aaben Ar-
ne . . hvorpaa Køkkenilden optændes. Fri-
landsmus.21. optænde ild, se I. Ild 2.i.

i
især som vbs., i formen Optænding.
arsen. Pigerne blive fri for den evige

Optænding i Kakkelovnen.VortHj.IIl.29.
IngebMøll.KH.49. hertil fx. Optændings- I

brænde (VortHj.IIl.29. Scheller.MarO.),
-materiale (IngebMøll.KH.54).

||
(sj.) refl.;

20 billedl. : *En unaturlig Rødme sig optæn-
der

I

Paa Deres blege Kinder. Molb.DC.2.
2) CP overf. 2.1) (jf. bet. l.ij m. h. t. person

(sjæl, hjerte osv.), dels aktivt: faa til at

brænde, flamme op af (voldsom) følelse, liden-

skab olgn.; opflamme; ophidse; ægge.
Erik Valkendorp, som havde seet (Dyveke)
udi Bergen, gav Prindsen først Rapport
der om ved sin Tilbagekomst til Opsloe,
og, ved at beskrive hendes Skiønhed, op-

30 tendte ham til hæftig Kierlighed. Rolb.
DH.II.8. *Jorden,

| for overmodig imod
Guderne, I optænder dem til Undergang-
at sende. Foersom.JC.27. Optænde En til

Vrede. 7/SO. MO. || dels (og især) i pass.:

fyldes af voldsom og stærk følelse, lidenskab,

begejstring osv.; komme i stærk sindsbevægelse

;

opflammes, (ofte i perf. part. som præd.).
(mændene) optændtes i deres Lyster til

hverandre, saa at Mænd med Mænd øvede
40 Uteerlighed. Rom.1.27. jeg (var) forbittret

og optændt imod dem. PalM.IL.1.148. Han
laa og blev optændt efter denne store, mørk-
haarede Pige. For nu vilde han ud i Livet,
leve hensynsløst, nederdrægtig. Schand.SB.
180. AlbaSchwartz.0verlægen.(1932).238. jf.:
*Hvor kan du dog i Synden lee,

|
Du

lystoptændte^-Brors.ii^.Lyst-betændtej
Øie. SalmHus.460.1. m. præp. af ell. f med
(Pflug.DP.773), der tilføjer en angivelse af

50 følelsen: mit Hierte er optændt af en pur
og reen Kierlighed til deres Dotter. Holb.
DR.I.l. *Hver en Ridder

|
Optændes af

en billig Harme mod
|
Forvovne Borgere.

Oehl.VI.19. Skriv især ikke, mens De er
optændt af Harme, men lad Solen gaa ned
over Deres Vrede, før De tager Pen i

Haand. EGad.TT.65. 2.2) (jf. bet. I.2; m.h.t.

følelse (navnlig lidenskab) : fremkalde; væk-
ke; faa til at ytre sig (stærkt), han

60 optændte sin Vrede (1931: hans Vrede
blussede imod mig.Job.W.ll. St. Stephani
Reliqvier . . bleve bragte til Minorca (og)

optændte en Nidkierhed hos alle Christne
paa Øen. Holb.JH.II.569. hvem tør negte,
at Overdaadighed ikke optænder Begier-
\\g\iederne.OeconT.VI.63. *(lov) At ei din
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Harm mod mig optændes. Winth.NDigtn.
38. Det blev fortalt, at hendes Skjønhed
tidligt havde optændt en meget højtstaa-

ende Herres Behag. Pon^.LP.K/I.ii. || (nu
8j.) m. h. t. kiv, strid, et vredagtigt Men-
neske optænder Trætte. Sii'.38.S. Optænde
en KTng.vAph.(1764). 2.3) f vist kun i

pass.: blive angrebet af betændelse; blive
betændt. Gram. Nucleus. 488. M Werner.
Clauis linguæ latinæ.III.(1769).209.

op-tænke, v. [-itæix^s] (pass.) optéfen-

kes. Høysg.AG.78.jf.sm8t.l68.202. v&s.-else

(s. d.) ell. -ning (s. d.). (ænyd. d. s., fsv. up-
thånkia) 1) (jf. op 8.3j finde paa ell. udfinde
ved tankevirksomhed; dels m. h. t. noget dun-
kelt, hidtil ukendt: konstatere; udfinde; dels

m. h. t. noget nyt: komme i tanker om.; op-

finde (2). (ofte i forb. som alt, hvad der
kan optænkes, alt, hvad man kan tænke
sig, forestille sig, finde paa). tracteer mig
med al den Grovhed du kand optænke.
Holb.Philos.III.l. (der) giordes alt hvad
optænkes kunde, til at faae Værket i ha.ng-
årsLg. Slange. ChrlV. 1104. *Let optænker
han Raad til Flugt. PMøll.(1848).1.144. de
skulde . . udfinde og optænke alle mulige
Festligheder. JPJac. 1. 157. Menneskets
Hjerte optænker sin (1931 : udtænker hansj
Vei; men Herren stadfæster hans Gang.
Ords.16.9.

II t m.h.t.ny metode, konstruk-
tion, instrument olgn.: opfinde (2.i). Folk .

.

som fremkunstle Toner efter Psalteren,
og, som David, optænke sig (1931: oplm-
åev) Strengeleg. Am.6.5. det maa enhver
tilstaae, at der kunde af en Sprog-kyndig
optænkes et nyt Sprog endnn. Møysg.lPr.
18. *Held den Mand, som først optænkte

|

Denne skiønne Qvægedrik.Rahb.PoetF.I.
105.

\\
(nu sj.) m. h. t. noget usandsynligt

ell. urimeligt : finde paa; især: opdigte; lave.

Tartarne, merkende dette alleniste for Ti-
den at vinde at være optenkt, gave til

Giensvar, at de af en anden det de self

hafde vundet, ey ville bede. Pfiug.DP.524.
han (havde) en vis Tilbøielighed til at op-
tænke Farer, hvor ingen var. Mynst.BlS.
III.199.

II
(bibl.) i videre anv.: planlægge;

beslutte; have i sinde. David fornam, at

Saul hemmeligen optænkte det Onde (1931

:

Eønsede paa ondt; imod ham. lSam.23.9.
an optænker List (Chr.VI: beraader sig

paa skændelige Ting; 1931: oplægger lum-
ske Ra.SLd).E8.32.7. 2) part. optænkt anv.
som adj. 2.1) (nu næppe br.) om ting, for-
hold: som man har fundet paa; udspekuleret;
opdigtet, optenkt ]^\ids. Moth.T78. slige
Vanskeligheder i et Sprog kand ikke hæ-
ves ved egne optænkte Griller. Høysg.lPr.
11. alle saadanne self optænkte Midler
kunde ikke hieli^e. Borrebye.TF.351. En
optænkt (overlagt) Løgn. mO. 2.2) f i vi-

dere anv., om person : som handler med overlæg.
En optænkt Skielm. 75^0. -tænkelig:,
adj. [(Db'tæiiV^li] {ænyd. d. s.; især 03) til

-tænke: som kan (op)iænkes; som man kan
udspekulere, finde paa (at udføre); ogs.: som

man kan danne sig et begreb om, forestille sig.

(ofte i forb. som gøre sig al optænke-
lig flid, umage, paa enhver, nogen
optænkelig maade^. (hun) brugte alle

optænkelige Midler til at vende mit Hierte
fra min Usynlige, men alt forgiæves.ifo//>.

Usynl.lII.3. (ægteskabets) Hensigt er at

være hinanden til Hielp i alle optænke-
lige Maader. Suhm.II.131. (de) giorde sig .

.

10 al optænkelig Umage for at komme ind.

Ew.(1914).1.66. I (kramboderne) falholdes
næsten alle optænkelige Fornødenheder.
Bagges.L.1.329. „Troer De, at hun er uhel-
bredelig?" . . „Desværre, jeg frygter for

det . . Jeg har prøvet ethvert optænkeligt
Middel." Bergs.BR.106. Det kunde aldrig
falde Vorherre ind at skille dem ad. Al-
drig. Ikke paa nogen optænkelig Maade.
KMich.LUK.196. Saltretter: Pølser, saltede

20 Tunger, sprængt Svineryg og alt andet
optænkeligt. HBrix.(Tilsk. 1933.11.172).

\\

(nu næppe br.) om tidsrum, der er saa langt,

som man kan tænke sig, gøre sig en fore-

stilling om: meget lang; umindelig, det (er)

tilladt enhver Nation, at fortsette sin Han-
del paa alle Kuster i Verden, uden at en
anden Nation derudi kand eller bør giøre
dem nogen hinder, om end og denne sid-

ste Nation skulde besidde den Herlighed
30 alleene, udi en optenkelig Tid, at have

drevet ene Handelen paa de Lande. LTid.
1727.59. jf. (m. omtr. sa. bet.): De Spanske
Bergverker ere fra uoptenkelige Tider
af saa berømte, at derom udiMachabæernes
Bog . . allerede er meldet. smst.1728.375.

Il
(nu sj.) i supert Alle . . Vel-Yndere, Ind-

hændigis i optenkeligste Ærbødighed dette
lidet Skrift. Sort.HS.A3r. Læreren glemte
næsten, at han havde en Begynder for sig,

40 og Begynderen gjorde sig den optænkelig-
ste Umage, for at han skulde glemme det.

Drachm.VD.91. -tænkelse, en. [-|tæii'-

^alsa] {ænyd. d. s.; nu næppe br.) vbs. til

-tænke; ogs.: hvad man har udtænkt; paa-
fund; opfindelse (2.2). yisd.l4.12(Chryi).
vi (skal) ikke mene, at Guddommen er
liig ved guld, eller sølv, eller steen, som
er giort til et billede, efter konst, og efter

et menniskes optænkelse (1819: Paafund;
50 1907: O^lindsomhed). ApG.17.29(Chr.YI).
-tænkning:, en. [-|tæii'gneix] (nu næppe
br., jf.: „Usædv." Levin.) d. s. det (er) mit
eget Hjertes Optænkning jeg forkynder
som Sandhed. Grundtv. Hvem er den falske
Prophet?(1814).62. sa.Dansk.IV.45. -tær-
ske, v. [7.2] (næsten kun i perf. part.; landbr.

ell. dial.) blive færdig med at tærske; fuld-
ende tærskningen. Han har optærsket al

sin Hvede. MO. Da han saa var færdig
60 og havde optorsket, gik han hen og løf-

tede Taget op paa Laden \g\en.Sv Grundtv.
FÆ.II.56. Paa (en gaard) har man i Gaar
faaet indavlet og optærsket. SvendborgAvis.
'Vsl921.4.sp.6. -t», v.[n]vbs.-n\ng(MøllH.
V.296. D&H. Hjemmet.l912.197.sp.l) ell.

(nu næppe br.) -else (VSO.). {ænyd. d. s.)

XV. Rentrykt */; 1954 72
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1) (nu især i perf. part.) bringe (frosne

ting) til at smelte, til at tø. Paa den Tid
(strømmene) optøes (1931: svandt ved So-
lens Glød;, da blive de borte. Job.6.1 7. et

Par Dages optøende Sønden Vind. VidSelsk

Skr.I2.147. *Naar lis optøes af Solens
Glød,

I
Den vorder frugtbar Yæåe.Grundtv.

Kvædl.216. || intr.: smelte ell. blive flydende

efter at have været frosset; tø. Med Tord-
Maaneds Begyndelse, endtes paa begge
Sider ald Vinter-Tog, formedelst alle Søer
og Passer optøede. Slange.ChrIV.308. Na-
turlige Aarsager . . forhindre, at de op-
tøende Strømme ikke træde over.LTid.
1759.53. kolde Lande, hvor Isen aldrig

o^tøer. Hauch. 1.366. VSO. jf.: udi lisen

(fandt man) Sprækker, hvor igiennem Van-
det, som af Sneen optøer, med en skrek-
kelig Susen rinder og løber. LTid.1739.213.

II
i perf. part., især i forb. som blive, være

optøet. Sneen paa de næste Bierge ..

var nu bleven optøed. Solb.IIerod.379. saa-

snart Jorden er optøet om Foraaret. JP
Prahl.AC.lO. Lampen . . forsøgte at holde
Ruden klar. Den lille gule Flammeaand
skabte en optøet Kreds midt i den lod-

rette Ismark (o: rudens isblomster). JacPa-
ludan.F.6. vinduerne (o: isenpaa vinduerne)
har ikke været optøet i dag

j
jf.Esp.249.

2) (især m) billedl. ell. i sammenligninger.
2.1) om person, der bliver gennemvarmet efter

at have været udsat for stærk kulde. VSO.
MO. (man) opgav at søge efter Spor i

Sneen, følesløs, kun ikke i de stivfrosne
Fødder, der dinglede under Hestebugen .

.

Men sad man saa optøet og vederkvæget
ved det knitrende Baal i Fjeldstuen, skøn-
nede man dobbelt paa al dens Hyggelig-
hed. TroelsL.I.105. det lykkedes (børnene)
at komme . . i Land og hjem til . . en
passende Optøning. DagNyh.^^kl912.B.4.
sp.3. 2.2) m. h. t. sindsstemning, følelse osv.

:

gøre mild(ere); fjerne det haarde, uvillige

olgn. element (i sindsstemning osv.); m.person-
obj.: formilde; røre; stemme mildt. Den Soel,
den Varme, den materia subtilis, som al-

leene har været mægtig til at optøe og
bringe i Bevægelse mitPhilosophiske Blods
lis. Eolb.Tyb.lII.4. Kierk.XIlI.116. Tøn-
nes' Fader havde i Begyndelsen vist sig
ligesom optøet i den vindende og tække-
lige Piges Selskab. Drachm.PV.123. Stem-
ningen omkring Bordet havde Vinen og
den gode Mad lidt efter lidt optøet. Powt
DR.U.336. -tajer, pi. [-,t(ni'ar] (tidligere

ofte skrevet -tøger. Pflug.DP.1083. Holb.
KB.III.5. Skuesp.V.141. 0ehl.0en.(1824).
11.178.291).

II 8j. (nu næppe br.) i ent.: -tøj,

et.[-,t(r)i] TBruun.V.90. *det Optø\. Grundtv.
PS.IV.383. *Deraf gik Rygte og megen
Røg,

I

Almuen det mon forskrække,
j

At Kongen vilde Haan og spodsk Optøi
(orig., se Da.Viser.IV.114: Oprør)

|
Paa

dem efter Loven vrække (o: hævne). Da.
Kæmpeviser,udv.afGrundtv.(1847).12.{ænyd.
optøger; egl. flt. til Optog (5.2) ell. fra nt.

op-, upt6g(e), flt. til nt. optoch, sa. ord som
Optog; jf. SV. upptåg, løjer, paafund, op-

tøjer) egl. om optog (4), processioner i for-

bindelse med forskellige lystige ceremonier

(fx. om lavsprøver i Bergen: Holb.Berg.260);
derefter (nu næppe br.): opsigtsvækkende,

usædvanlig, besynderlig adfærd ell. optræden;

ufornuftige, ubesindige indfald ell. handlin-

ger; gale ell. kaade streger; nu især (jf. Gade-,
10 Jødeoptøjer^ om voldsomme handlinger ell.

foretagender, som regel udført af et større

antal personer (flok, menneskemængde, pøbel-

skare) i den hensigt at skabe uro, øve vold,

hærværk olgn.; (voldsomme) spektakler, de
(fører) deris offentlige Processer, i hvilke
de deris pragt, Herlighed og Rigdom lader

see . . hvor ved selsamme spring og op-
tøger sees. Pflug.DP.1083. Men hvad er

dette for Optøger? du est jo Henric, hvor
20 est du kommen i mit hiberi? Holb. TJHH.

III.7. hver gang hånd spiller, slaar Pas-
qvariel Tacten paa hans Skuldre, Scara-
mouche bliver bange, tører Sveeden af

sig, og efter at de nogle gange have giort

disse Optøyer, stikker Pasqvariel Hovedet
frem. KomGrønneg.III.362. Odin . . maae
have været en overmaade klog og listig

Mand, der ved adskillige udvordtes præg-
tige Optøyer, og foregivne Miracler, har

30 vidst at sætte sig i Anseelse. Suhm.0.109.
*Hvor daarlige Optøger

|
Kan Ungdom-

men dog hitte paal Storm.FF.16. *Fik man
ei børstet Drenges Trøier

| Og vænt dem
af med deres Optøier, | De vilde ei til

Kundskab nsi&elWinth.RF.9. Optøjer i New
York under Cha.nffør-Stre]ken. BerlTid.^-V

s

1934.Aft.5.sp.4. jf.: Levnedsmiddel-
optøjerne i Petrograd udviklede sig til

revolutionære Opstande. HGWells.Verdens
AQ Historie. (overs. 1930). 402. L -tøjle, en.

[1.1] (jf. IL -tøjle; landbr. ell. dial.) d. s. s.

I. -tømme. D&H. LandbO.''833. Feilb.

IL -tejle, V. [1.2] [-,t(ni'l8] (jf I. -tøjle;

landbr. ell. dial.; sml. ogs. MDL.622) d.s.s. IL
-tømme 1. Unge Heste maae man ikke for

stærkt optøile . . iorYognen.AFJust.Anviis-
ningforKudske.(1819).47. Levin. Larsen.

OrdbS.(bornh.). || billedl. Vittighed, optøjlet

af Godmodighed, sætter Liv i et . . Selskab.
50 Blich.(1920).XXVII.226. L -tømme, en

ell. (sj.) et (LandbO.IV.197). [l.i] (jf II.

-tømme; fagl.) især i flt, om (hver af) de to

tømmer, der paa køreheste anbringes i mund-
biddets ringe, føres gennem øjer i højde med
dyrets kæber og fæstes til rygstykket, og som
tjener til at hindre dyret i at føre hovedet

for lavt; optøjle (I). MO.(P.). Plenge.Livet

iKbh.(1873).106. Af Optømmer har man
alm. og engelske. Forskellen er den, at

60 ved det engelske gaar selve Optømmet
dobbelt ned til Biddets Ringe og kommer
derved til at virke stærkere end ved det

alm. LandbO.IV.197. Jeg gaar op til He-
stene . . løsner Optømmerne og lader dem
nippe af de tørre Stubbe. Pol.'/il929.9.sp.2.

II. -tømme, v. [I.2] [-(tom'a, ogs. -jtøm'a]
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vbs. -ning (s.d.). (ænyd.d.s. og optemme, jf.

nt. optomen, ty. aufzaumen samt I. -tømme
og IL -tøjle) 1) (fagl.J lægge optømme(r) og

bidsel paa (en hest); tømme op; i videre anv.:

lægge hele hovedtøjet paa; ogs. (navnlig i

verf. part. i forh. som staa optømmetj; gøre

(hesten) helt færdig til brug. Moth.T49. Det
herlige Maaltid var forbie; der blev strax

optømmet. Biehl.DQJI.159. Hurtigt lagde

Gjel.GD.69. Larsen. D&H. -ulde, v. se

-ylde.

opulent, adj. [opu'læn'd] {ty. fr. d. s.;

fra lat. opulens' (gen. -tis^ ell. opulentus,
rig; især G3, nu l.br.) (overmaade) rig, vel-
havende; ogs.: yppig, overdaadig. Pri-
mon.Lexicon.(1807).190. Sal.''XVII1. 557.
Det har virkelig været en sand Oplevelse
for mig at sidde ved Deres opulente Bord.

han sin Sadel paa, spændte Gjorden, op- lO TidensKvinder.^/el934.1 7. sp. 2. || især (re-

tømmede Klepperten. Wiw//i.JX5P9. *Hér
stode alle Heste |

Optømmede i Rad.sa.HF.
166. frem imod hende førtes en stramt
optømmet Hest. SMich.Æb.llO. 2) (nu sJ.,

jf.dog Feilb.(u. oi^tømt). Mensing.Wb.IlI.
897) overf: faa magt over; tøjle; ogs.: gøre

et myndighedsforhold strengt ell. strengere

(end hidtil). Sin Indflydelse hos Prinsen .

.

benyttede K. til at optømme den til hans

staurations-spr.) i forb. opulent smørre-
brød, smørrebrød med overmaade fint og
rigeligt paalæg ; højt smørrebrød. Mange
Steder faar man ypperligt Smørrebrød, ja,

ligefrem opulent, som Lorry Fejlberg (o:

kbh. restauratør, f 1917) sagde. ÉerlTid.^/i

1925.Aft.2.sp.é. GadsMag.1929.614.
op-nlke, V. [3.2] [-lUl'^a] (nu næppe br.)

kaste op. *Hand dog paa Stedet, som hånd
Ledelse betroede Kirke, saa alt kom til 20 sad, |

Dend u-forskammet Tølper,
|
Heel

at gaa i strammere Former end tidligere.

HFEørd.(BiogrLex.IX.240). -temning:,
en. [-itom'nei]^, ogs. -itøm'nei),] (fagl.) vbs. til

Il.-tømme (MO. Sal.^XVIII.557);ogs. konkr.,

om alt, hvad der hører til en hests hovedtøj

(hertil medregnet optømmerne). Trendsen,
som den simpleste Optømning, anvendes
fortrinligen af Begyndere i Ridekunsten.
FWBalle.Ridehmsten.(1830).97. Bringesele

Sviinsk udi et Fiske-Fad
|
Opulkker og

opgylper
|

Alt, hvad hånd med Fem
Fingre-Kloe [ I Vommen hafde stoppet.

Cit.ca.l 725.(NkS4'>820.102). -ulme, v. [II.2)

[-lUl'ma] (f -olmej. (Jf.ænyd. o^volme, kom-
me i kog, bruse op; nu næppe br.) 1) begynde
at brænde paa ny; ulme stærkere. VSO. 2)
billedl., især om (lidenskabelig) følelse: (be-

gynde at) bryde frem, ytre sig; ogs.: fremkai-
sorte Jernnøgler i Mankpuden, Knap- 30 des; vækkes, ved Betragtning af dette store

pen til Optømningen mangler. PolitiE.Ko- *' ^

—

tt-_i_ /_..j.-- 7. t—^ 1

sterbUkl922.2.sp.l. LærebJ.EærensMenige.
II.ForBestetrainet.(19S2).62 (se u. Oppak-
ningj.

II
hertil Optømnings-krog (0: krog i

seletøjets rygstykke, hvortil optømmen fæstes.

MøllII.V.171), -tøjle (d.s.s. I. -tømme. smst.

III.140). -temre, v.[-|t6m'r8, ogs. -itøm'ra]

vbs. -mg (vAph.(l 764). VSO.). (jf. oldn. (vbs.)

upptimbran) 1 ) [I.2] (nu sj.) opføre af tømmer.
nye Telthuuses Optømring. JResA:r.V6i754.

optømre et Huus.FSO. MO. 2) [ll.i] (skibs-

bygn.; nu næppe br.) istandsætte, reparere et

(træ)skib (ved til dels at forny tømmeret i det).

VSO. -terke, v. [7.2] (jf. -tørre ; sj.) ud-
tørre. Det derhos beliggende Myvatn op-
tørkedes ungefehr 3 QnsiTteeT.LTid.1726.
88. -tørne, v. [4.i, 7.i] [-itør'na] {holl. op-
tornen; nu næppe br.) j^ om skib: blive

stoppet af anker ell. varp (og svaje op) ; (nu:)..,.
tørne op. VSO. Harboe.MarO. || ogs. om tov, 50 ker || O om litterært værk (digt, drama.

Almagtens Verk (0: stjernehimmelen), opul-
mer hansVidelyst alt mere og meTe.Trondh
SelskSkr.NyeSml.II.12. Misundelses Gni-
sten opulmede hos Efterstræberne. Tvende
LystigeHistorier.(1805).21. da opulmede
igen Tid efter anden Ungdoms Lyster
og Tilbøjeligheder. J2Z7ss.t7.48. jf.: *Mit
Blod op olm ed' i mit Liv,

|
Jeg fandt

i hver en Draabe, |
Apollo til mig sagde:

40 Skriv
I
Latin og Dansk tilhobe. Beenb.I.

20.

Opns, et. [lo-pus] flt. (1. br.) d. s. (HPa-
numB.ML.47) ell. (spøg.) -(s)er ell. (nu sj.)

m. lat. form opera (Primon.Lexicon.(1807).
189. Meyer.^716). (fra lat. opus (flt. opera,
sml. Operaj; jf. Officin, operere) arbejde;
værk; dels (fagl, 1. br.) om kunst-, bygnings-

værker af forsk, art (JBaden.FrO. Meyer.^),
dels (og især) om litterære og musikalske vær-

kætting olgn., som løber ud og stoppes. VSO.
-terre, v. [7.2] [-[tør'o, ogs. -|t6-'ra] vbs. -ing

(MO.). (jf. -tørke; l.br.) 1) (jf. -viske)
fjerne (vædske) ved at tørre (op); ogs. om
tørke, hede: faa (vædske) til at fordampe;
udtørre. *kand ey luend' Ild optørre kolde
Vand ? PoulPed.DP.7. Jorden blev ophøyet
og Vandet optørret til 3 Alen. LTid.1726.
89. Det spildte Vand maa først optørres.

(lærd) skrift, afhandling osv.). De som har
Lyst til at prænumerere paa Bogen, faaer
det gandske Opus for 15 Rdlr. foruden
Fragt. LTid.1741.161. han (skrev) for no-
gen Tid siden . . et lille Opus, der saa
vidt jeg ved sogar blev optrykt over den
hele Verden. Rode.GB.105. jf. flg- gruppe:
Er De allerede saa dybt inde i store nye
Planer, at De har glemt Opus et? Gjel.U

VSO. MO. 2) befri (en ting(s overflade)) 60 D.79. \\ J^ om (større) musikalsk korn-
for fugtighed olgn. ved at tørre denne bort;

aftørre helt. Optørre Bordet. T/S'O. -ng^let,
part. adj. [11] [-|U-'(q)l8<] (sj.) majet ud; ug-
let ud; spec. om haar: som sidder paa en meget
uordentlig maade. Hendes opuglede Haar
havde flagrende Slørtraade af Spindelvæv.

position, musikværk (med et af kompo-
nisten tilføjet nummer efter tiden for dets op-

staaen ell. fremkomst). Jeg har min nye Sin-

fonie færdig og arbeider paa et nyt Opus.
NWGade. OB.49. MusikL.II.150. Tilsk.

1917.1.113. hertil Opus-nummer (0: det num-

72"
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mer, hvormed en musikalsk komposition be-

tegnes. MusikL.lL150), -tal (d. s. RBergh.
M.22).
opvaag^ne, v. ['(obivå'qna, -i^ooq'na]

-ede. vhs. -en ell. (1. br. i alm. spr.) -else

(Eilsch.Term,19. Skuesp.VII.179. Eeib.Pros.
11.421. VSO. Tilsk.1905.15) eU.(især{^)'mg
(VSO. Panum.21. VilhAnd.HB.108. Berg-
stedt.UK.70. Esp.250). (glda. opwogne og
opwoknæ (Mand.70); jf. ænyd. opwoge,
upwage, vaag7ie op, samt ty. aufwachen;
til op 2.1 ; sml. opvække)

1) blive vaagen; vaagne (op). 1.1) fni*

i alm. spr. især som vbs.) i egl. bet.: vaagne
efter at have sovet; vaagne (op), raaber
med høi Røst, thi han er jo en Gud; thi

han er vel falden i Tanker . . maaskee
sover han, — at han kan opvaagne (1931:
ysia.gne).lKg.l8.27. Det var (en) urolig
Søvn . . der endelig endtes med ubehage-
lig Oipv2i2Lgne\se.Rahb.Sandsig.ll7. *Naar
man har sovet ud, opvaagner man igien.

Bagges.I.17. *som naar til Sang opvaagner
en Fugl, ( Naar Morgensol hilser dens
Reåe.Wilst.D.1.65. Alene det ved min Op-
vaagnen om Morgenen at se Træer foran
mit Vindue . . er mig en Fryd. Schand.O.
11.353. 1.2) (nu 1. br.) vaagne op fra, komme
til sig selv (igen) efter en søvnlignende til-

stand (fx. besvimelse, skindød). Udi den
Chinesiske Roman siges Manden at have
ligget nogle Dage udi Dvale, og at han
uformodentligen igien opvognede. Holb.
Ep. III. 324. de legemlige Piinsler, som
ledsage en Opvaagnelse i Ligkisten. Heib.
Fros.II.421. Jeg svømmede til Land og
styrtede bevidstløs til Jorden . . man
bragte mig til Toldbod -Viinhuus, hvor
jeg opvaagnede og saae mig omgivet af

en Læge og to Politiebetjente. -B<7(7^er.7.

17. 1.3) (bibl., relig.) vaagne op i det hin-

sidige liv, i livet efter døden, indtil Him-
lene ikke mere ere, opvaagne (1931 : vaag-
ner) de ikke, og de opvækkes ikke af

deres Søvn. Job.14.12. *„Død og begraven"
for Kristne betyder: . .

|
Hvilen begyndt

til Opvaagnelse glad,
| Hvor ej er Død,

i de levendes Stad. Grundtv. SS. IV. 119.

*Frygt ikke denne Søvn — frygt ikke
Døden I

|
Før denne Søvn du sovet har

tilende
| Du en Opvaagnens Lyst ei faaer

at kjende. PalM.(1909).III.213.
2) CP overf. anv. af bet. l(i): (igen) blive

herre over sine tanker, sin fornuft; komme
til sig selv (igen); besinde sig; fatte
sig; ogs.: blive klar over et forhold, sine
følelser; faa øjnene op. Kong Jacob . .

opvognede af dend Søfn, som hånd sig
ved . . falske Løfter hafde ladet dysse
nåi. Slange.ChrIV.459. jeg vaagnede .. af
den Drøm, at man . . kan trøste sig ved
Kristus, uden . . at høre ham . . til. Den
første Opvaagnelse drev mig fra Edda .

.

til Bibeten.Grundtv.PS.V.155. Sildig Op-
vaagnen (o: sen erkendelse af ægtefællens
utroskab).Blich.(1920).XIL26. Jeg opvaag-

nede skrækkeligt af alle mine glade For-
ventninger. VSO. Buchh. GT.80.

3) m. tings-subj.: opstaa; bryde frem;
begynde at ytre sig. 3.1) (især højtid.,

nu 1. br.) om følelse: blive til (og begynde
at ytre sig); fremstaa. *Elskov brat op-
vaagner af sin Dv'dle. PHFrim.(PoetSaml.
I.IO). *Snart, ved de smeltende Lyd, den
kjælneste Længsel opvasLgneå. Staffeldt.D.

11.229. *Han sang, saa den dybeste Smerte
|

Opvaagned i Synderens Bryst! Grundtv.
PS.VIII.60.VSO. jf.: »Opvaagner alle dybe
Toner

|
Til Pris for Menneskets Forsoner!

Grundtv. SS. III. 314.
|j (jf bet. 2) om et

menneskes samvittighed: begynde at ytre sig.

Eilsch.Term.19. Begynder et Menneske .

.

ved Eftertanke at indsee de begangne
onde Gierningers Moralitet, saa siges
Samvittigheden at opvaagne. iVørre^'.-^a-

20 turr.76. Antons Samvittighed var imid-
lertid opvaagnet. Gylb.IV.318. VSO. 3.2) t
om strid, uro olgn.: begynde (igen); blusse
op (igen). (Tilly) frygtede for at een større
Kriig . . skulle o^\Si9.gn.Q.Slange.ChrIV.642.

Da Friderik den Første døde, opvaagnede
atter de gamle Tvistigheder. lfaW.S^fi^J 79.

4) trans.: gøre vaagen; vække; opvæk-
ke. 4.1) (jf. bet. 1.1 ; nu kun dial.) i egl. bet.

Børn maae ikke pludselig opvaagnes af

30 Søvne. JCLange.B.57. *lad dem slumre! . .
|

Opvaagn dem eil Bagges.I.215. VSO.(„Tig- I

tigere opvækker"). Chr.VIII.(ADJørg.IIL ^

368). OrdbS.(bornh.). 4.2) (jf.bet.S.2) frem-
kalde; foraarsage. jeg er saa bange, at

Mascarille skal blive røbt (og) opvaagne
een mishagelig Ulycke for os alle.JBPaulli.
SB.70.
Op-vagt, en. [12] {sv. f uppvakt, tilsyn,

opvartning; jf. -vagte; nu næppe br.) tilsyn;

40 forvaring, naar (kansleren) giorde Kongen
sin Eed, skulle hannem iblant andet blive
foreholdt baade deres (o: nordmændenes)
Privilegier og Rigets Seigl udi god Op-
vagt og Forvaring at have.Slange.ChrlV.
50. -vagte, v. [12] vbs.-ning (Moth.V17.
CReimer.NB.318), jf. -vagt. {sv. uppvakta;
vel fra holl. opwachten, østfris. upwachten,

jf. ænyd. opvacter, opvarter; egl.: vogte paa,
passe paa; nu dial.) betjene; opvarte; i forb.

50 m. med: servere. Moth.V17. den Meelsuppe
der opvagtes med om Morgenen (i fangen-
skabet). Cit.l864.(KLars.UK. 432)(falstersk).
Juleugens Hverdage . . var viet Familie-
sammenkomster . . der vankede „brun
Vælling" . . og Æbleskiver . . Undtagel-
sesviis „opvagtede" man med saa fine og
sjeldne Sager som Vafler eller Gode-
RsLaå.CReimer.(BerlTid.^Vi7l894.Aft.Till.l.
sp.2). OrdbS.(SjælL, Lolland), -vakt, part.

60 adj. (f -vækt. LTid.1741.525). superl. (und-
gaas i reglen ved omskrivning) -est (Sibb.Til

'Minde omA WBrorson.(1836).40. MR.1839.
44). {egl. perf. part. til 1. opvække) 1) til

I. opvække 1. l.l) (jf. I. opvække l.i; sj.)

som ikke sover; vaagen; se u. Opvakthed.
1.2) (jf. 1. opvække I.2; /. br.) som (igen) er
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vaJct til live; i substantivisk anv.: jeg kan
ikke tro paa, at Kristus har opvakt La-
zarus eller Enkens Søn af Nain fra de
Døde. Ellers vilde disse Opvakte jo have
kunnet give Andre Efterretninger om Til-

standen efter J)øåQJi.Schand.VV.24. 1.3)

(jf. I. opvække l.s og 3; især højtid.) hil-

ledl anv. af bet. 1.2. *Lifligheds Magt giøre
Dorskhed opvakt, | Saa paa Guds Naade
der skiønnesl Grundtv.SS.1.638. *Hvorfor
ei heller blev du hvad du var,

|
Et aldrig

opvakt Sædekorn i Furen? Heib.Foet. VIII.
82. 2) overf., m. h. t. aandelige forhold. 2.1)

(jf. I. opvække 2 slutn.; nu ofte lidt spøg.)

som har været genstand for, har oplevet en
religiøs vækkelse; (religiøst) vakt; ofte sub-

stantivisk, i forb.de opvakte; ogs.(l.br.)

om den ved vækkelsen fremkaldte tilstand.

Guds Børns opvakte Tilstand ved Troen.
Mossin.Term.552. VSO. De Opvakte have
ofte nok travlt med den ugudelige Ver-
den, der spotter dem. Kierk.VII.494. Mine
Forældre hørte ikke til de „opvakte",
hvoraf der dog var enkelte paa Egnen.
SvendbAmt.1921.12. 2.2) hurtig, livlig i op-

fattelse og tankegang; kvik (111.4). lad os
. . bestride det . . stive Væsen, som . .

søger sin Ære i at kunne nedtrykke op-
vakte Siele.JSneed.1.66. Saadan fri Han-
del . . giorde Folket velhavende, mun-
tert og opvakt. KSelskSkr.IX.149. PMøll.
1.296. Compagniechefen (skal) udvælge
af de aarligen leverede Landrecruter
de opvakteste, flinkeste og i alle Hen-
seender dueligste til Jægere. MB.1839.44.

jf.: Florentsl Den snildeste og mest op-
vakte blandt alle Byer. JLange.Breve.262.

i forb. et opvakt hoved. Leth.(1800).
•edse , hvor man traf . . flere af hine

Tiders opvakteste Hoveder. Sibb. Til Min-
de omAWBrorson.(1836).40. MO. S&B.

II

(især m) som vidner om, er udtryk for op-
vakthed. de (fandt) hos foromtalte Han-
nibal et mere opvakt Væsen, end hos
hans andre La.ndsmænd.Reiser.IV.370. især

om ytring, optræden, stemning olgn.: livlig;

vittig; kvik. den finere Vittighed, som
gennemtrænger et opvakt Foredrag saa-
ledes, at den er allestedsnærværende deri.

PMøll.IL165. noget, som stred mod den
opvakte Lystighed, hvortil alle Omgivel-
serne skulde opfordre ogsaa hsnn.Winth.
VIII.IO. Stemningen var saa opvakt og
gemytlig, at Man saae Alt med Aandens
&ine. Rowel.Høgholt.(1868).257. d -vakt-
hed, en. fx. (sj.) til opvakt l.i, om til-

stand, hvor man er (lys)vaagen, ikke kan sove

ell. falde til ro olgn. Naar Mavens Fordær-
velse hidrører fra en almindelig, vedhol-
dende Opvakthed i Nervesystemet, Man-
gel paa Søvn, mange Aandsbeskjeftigel-
ser. Caspari.Huus-ogReiselæge. (overs. 1828).
58. smst.l8.

II
til opvakt 2.i: den religiøse

Opvakthed hos den jyske Bonde. Brandes.
11.255.

II
til opvakt 2.2: Mynst.BlSJII.247.

De to mænd . . vekslede nogle ord om

Torkiil, om hans opvakthed og beleven-
hed. Hjortø.FS.4. -valser, en. [ll.i, jf. 12]

[-ival'sar] {til valse op ell. ty. aufwalzen;
bogtr., foræld.) bogtrykker (især: lærling),

der v. hj. af farvevalsen forsynede formen
med tryksværte („farve"). Den gl.By.1928-
29.55. -vant, part. adj. se -vænne.
opvarme, v. ['(obiVBr'ma; -jva-rma]

-ede. vbs. -ning (vAph.(1759). VortHj.IIl.
10 24) ell. (nu næppe br.) -ing (VSO. jf. Op-
varmingsmiddel. Tode. VIII.333) ell. (nu
1. br.) -else ( VSO. MO. S&B.). {ænyd. d. s.

og opværme, jf. ty. aufwårmen; til op 11.i)

1) gennemtrænge med varme; gøre varm;
varme op. l.l) (især i perf. part. og som
vbs.) i egl. bet. Jordens Opvarmelse ved
Solen. LTid.1755.95. *Solen . . opvarmer
mildt den kolde Luft. Bagges.Ungd.II.121.
især ere (kullene) tjenlige til at opvarme

20 Vindovne som trække meget godt. JiVPa-
num.Bornholm.(1830).30. det lille til Glød-
hede opvarmede Taarnværelse. Buchh.SP.
30.

II
hertil bl. a. Opvarmnings-anlæg (Landb

O.III.749. SaUXVIII.557), -apparat (^ For<

Ej.IIl.32. SaUXVIII.558), -damp (o: damp
anv. til opvarmning. Sal.X.724).

||
(nu næppe

br.) m.h.t. levende væsener: tilføre (mere) var-

me (og derved sætte livsfunktionerne igang igen

ell. forstærke disse); oplive, (fuglene var) saa

30 betagne af Frost og Kulde at de ikke kunde
flye derfra førend høyt op paa Dagen,
naar Solen skinnede klar, at de af hendis
straaler kunde blive opvarmede. Borrebye.

TF.457. Opvarmende og fordelende (læge-

midler), mod Stivhed i Lemmerne, Vin-
de, Oipb\æselse,Ko\ik. JSneed.IILlll. *Dig
kunde redde nu |

De . . spæde Ledemods
Opvarmen |

Ved Hielp af en veldædig .

.

Kulild. Bagges.Tryl. 62. refl.: varme si

40 (efter at have været udsat for (stærk) kulde

vAph.(1759). jeg (sad) her i det lille Væ-
relse og opvarmede mig ved den hede
Kakkelovn. ECAnd.SS. V1II.46. 8mst.II.21.

II (jf- ^^^' 1-2; ww næppe br.) talem.: op-
varme en slange i sin barm olgn.,

nære en slange i (ell. ved) sin barm (se

I. Barm 1 slutn.). det var ikke viiseligt

at opvarme Slangen i sin Barm ved at

beholde Fienderne i sit Huns. Biehl.DQ.
50 IV.197. jf.: *det gik mig, som Bonden,

der en stiv, |
Forfrossen Snog opvarmed

i sin Barm:
I
Den stak ham, da den kom

til Liv og Kræfter;
|
Og saadan gik det

mig med denne Strauss. OeRX49. 1.2) d i

billedl. udtr. for at fremkalde sjælelige rø-

relser, navnlig (højere, ideelle) følelser (i sin-

det); fylde (ens sind) med (højere, ideelle)

følelser (som begejstring, interesse, lykke-

følelse, sjælelig vederkvægelse og spec: reli-

60 giøse følelser). *Du Herre Jesu Kriste . .
|

Bliv hos os til vort sidste,
|
Opvarm vort

kolde Smd\SalmHj.46.4. Hvor kunde ikke
mit Blod opvarmes, naar jeg betragtede,
hvor sødt det var, at være æret og anseet.

CPRothe.JN.42. jeg har elsket Dem . . med
al den Lidenskab, som nogensinde opvar-
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mede en Mands Bryst. Gylb.(1849).X.137.
Igaar fik jeg fat paa Skau, der hidtil ikke
har været stemt for Sagen. Jeg fik ham
nu noget opvarmet. Cit.l845.(PLaurids.S.
YIIIAé). JacPaludan.TS.252. H (nu næppe
ir.) i forb. m. med: ingen, som har mind-
ste Følelse for den strandede Søemands
gruelige Skjebne, (kan) andet end opvar-
mes med det ivrigste Ønske, at see des-

lige Baade (o: redningsbaade) anskaffede.
PhysBibl.XXIV.236.

2) gøre varm, varme paa ny (ved at

udsætte for aaben ild olgn.). (tidligere ofte

i (pleonastisk) forb. m. igen: CVarg.Farve-
Bog.(1773).18. PhysBibl.L286). 2.1) (især

i perf. part.) i egl. bet; næsten kun m. h. t.

mad. Heib.Pros.VIII.487. deres Frokost
(bestod) af opvarmet Skinke, Maisbrød,
Melk og Kaffe. Hauch.VI.79. Opvarmet
Kaffe kan være stærk og god, men har
aldrig den Aroma som frisklavet.Oowsf.GrH.

14. „Skal vi have Kartofler til Nadver i

Dag?" — „Vi skal have lidt opvarmet."
KMunk.Ordet.(1932).9. SjællBond.ol. Feilb.

jf. bet. 2.2: de fleeste Skrifter indeholde
ikke uden opkaagede Materier, og jeg
skikker mig heller i at æde en opvarmet
Suppe eller Ragout end at læse den sam-
me Materie udi en anden Format. Holb.
Ep.V.24. i Forhold til meget andet Op-
varmet, Forfinet og Unærende har Thea-
tret i denne Opera, som det hedder i

Husholdningssproget, et godt Saltmads-
stykke. -firtcrfc.Al7i.44 7. opvarmet kaal,
se Kaal 2. 2.2) (nu kun dial.) overf. anv. af
bet. 2.1: gentage ell. genoptage ^amle,
forslidte ideer olgn. (paa en triviel ell.

(jf. Leth.(1800)) smaalig maade); opkoge
(1.2). et Skrift, udi hvilket hånd igien op-
varmer de gamle Bagvaskelser. Lrid.i 755.
204. (en) Chirurgus (har) opvarmet en
gammel hæseTnethoåe.Tode.ST.I.149. Pie-
cen indeholdt Intet uden en Mængde Per-
sonligheder og opvarmede Indfald. F50.
OrdbS.(bornh.).

Op-Tarmer, en. [-|VBr'mar; -iva'rmar]
spec. (sj.) om hvad der kan opvarme; fx.
(billedl.) om drik: (han spurgte) om ikke
de Rejsende muligvis trængte til en lille

Opvarmer. Pont.F.1.227.
opvarte, v. ['(ob|VBrc!9] -ede. vbs. -ning

(s. d.). {ænyd. d. s.; fra ly. aufwarten (mnt.
upwarden;; jf. op 12)

1) forrette tjeneste for; tjene; gaa
til haande; ogs.: staa til disposition
for. 1.1) (jf. bet. 1.2-3J i al alm. Dronningen
af Seba saae al Salomo' Viisdom og Huset,
som han havde bygget . . og hvordan de
stode, som opvartede ham (1931: hans
Tieneres Optræden).lKg.10.5. Gustav kom
til Muskov, hvor hånd blef holdt og op-
vartet, som en Konges Søn. Slange.ChrlV.
175. Han har en Karl, som opvarter ham.
VSO. (svendene) vægrede . . sig ved selv
at bære Arbejdsredskaberne paa Gaden
og vilde have Læredrengene til at opvarte

sig dermed. GSchUtte.FL.125. (foræld.) om
musikanter, skuespillere olgn.: naar da Brud-
gommen svarer Ja, bliver det sagt til de
opvartende Trompeter og Herpauker, som
sig da lystig lader høre. Pflug.DP.360. |l

især: betjene (deltager i et maaltid) med
mad og drikke, service olgn.; (nu oftest:)

varte op; i videre anv., m. h. t. (hotel)gæst:

betjene, (den) Lynsnarhed hvormed man
10 (paa gæstgivergaarden) blev opvartet af

Tienere og Piger. Bagges.L.II.26. Saasnart
hun vaagner . . bærer jeg (kaffen) ind til

hende paa Sengen. Hun vil ikke tillade

nogen Anden at opvarte hende. Heib.Poet.
V1I.345. (Martha) sagde : Herre, agter du
ikke paa, at min Søster lader mig opvarte
(Chr.Vl: tienej eene? Luc.10.40. opvarte
ved Bordet. vAph.(1759). (jeg) sad ved
det Bord, hvorved jeg saa ofte havde op-

20 YSirtet. Gylb.V.86. VSO. S&B. jf.: *Syv
hundrede Piger opvarte ved min (o: hav-
mandens) Disk. Oehl.XXIV.162. 1.2) (jf. bet.

\

l.ij være behjælpelig (ved et arbejde);

hjælpe ved sin tjeneste, den Caneellie-Se-
creterer hvis tour det er i Cancelliet at

opvarte. Holb.DNB.700. (Oxenstieme vilde)

komme ind til Osnabrygge, og opvarte
ved Freds-Handlingen. Slange.ChrlV.1202.
Leth. (1800). II

nu især i præs. part. anv.
30 som adj., navnlig i forb. som opvartende
kammerherre (kammerjunker), om
hofmand, som gør personlig tjeneste hos en
fyrste, han er Kongens opvartende Kam-
merherre. Hauch.IIl.127. Kammerjunker
F. var en Søn af den gamle Kammerherre
. . Han var opvartende Kammerjunker hos
Enkedronningen.Dod^.^.^5. S&B. \.3) vise
sig opmærksom, tjenstvillig, ridder-
lig olgn. over for en person (især: en dame);

40 ogs.: gøre kur til. Du skulle have een
af disse . . falske Koner . . som veed at

overdylle deris Mænd med Venlighed,
imidlertid de i smug lader sig opvarte
af andre Liebhabere.JfomGrrønwe^. 7.^84.
vAph.(1759).

II
nu især i forb. opvar-

tende kavaler. Madame R., der ikke
siden hin Kanetur havde set noget til sin

elegante opvartende Kavaller, havde taget
Kræmmersvenden til Naade. 5c/mwd.F.55.

50 sa.AE.196. S&B. 1.4) (nu næppe br.) af-
lægge besøg, indfinde sig hos ell. frem-
stille sig for en (overordnet) person for at

vise vedkommende sin ærbødighed, under-
danighed olgn. Her er tvende Raads-Her-
rer, som vil have den Ære at opvarte
ham (o: borgmesteren). Holb. Kandst. III. 2.

Adskillige gange opvartede jeg Hans Ex-
cellence, og hver gang ventede jeg, at

nyde den mig belovede Lykke. CPÉothe.
60 JN.159. kort efter blev det anmeldt, at

Major von Z. . . ønskede at opvarte Da-
merne. 7raMc^.Z.87. MO. abs.: Dersom det
. . kunde falde beleiligt, vilde ieg give
mig den Frihed at opvarte paa Øverød,
dog at det maatte skee uden al Væsen.
Langebek.Breve.498.
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2) navnlig om vært(inde) : tilbyde ell. give

(en gæst) mad og drikke ell. forfriskning af
en ell. anden art; beværte (1); traktere,

(han) tog sig en Pris — „jeg veed ikke

om jeg maa opvarte.''Ing.EF.II.64. næsten

kun i forb. m. præp. med: CFRothe.MQ.I.
464. Den gode Pastor . . sagde: „Vel-

kommen . . hvad maae jeg først opvarte

med? en Snaps? — Hej I Barbara I Brød og

En Kiøbmand, som tillige vil være Skip-
per og seyle, hvordan kan han opvarte
sin Land-Handel? Argus.l771.Nr.38.4.

4) (nu næppe br.) drage omsorg for
ved stadig behandling, pleje, pasning osv.

4.1) om sygepleje, lægehjælp olgn.; dels m.h.t.

patient: pleje; behandle. Kongen for-

ordnede (at kronprinsen) motte føres til

Kiøbenhafn, og lade sig af Lægerne op-
BTændevnnl'*Blich.(1930).XIIL137. træn- lO v3irte.Slange.ChrIV.1291. Vaagekoner, som
er De ikke til at styrke Dem efter Reisen? ' ^ "" ----^^ -opvarte de Syge. FrSneed.I.501. Den op-

vartende Kone (o:paa et hospital). Winth.IX.
236.

II
dels m.h.t. smaabørn. JSneed.III.448.

En Pige der opvartede et Barn af hen-
imod to Aar, havde længe en Knitter-Ho-
ste, Barnet blev smittet af hende. JCLan-
ge.B.314. || dels m. h. t. (del af) legemet.

Falst.8. fordrive endeel af Dagen, paa at

opvarte et skrøbeligt Legeme. JSneed.II.

Hoboisterne' (bør) være uberettigede til 20 44. Honorar til Amtsbarberen, som havde

Maa jeg opvarte med et Glas Viin? ÆTei^.

Foet.Vn.117. Den 5te July spiste jeg hos
Enkehertuginden . . der opvarter med Mid-
dagsmad Kl. IV2. CHHolten.0.192. jf.: Man
besøger sig om Morgenen . . og opvartes
med Chocolade . . og Claveerspil. ^a^^'es.

L.I.285.
II

overf.; dels (nu sj.) om musi-

kanter, skuespillere olgn.: underholde (med).

at opvarte med Musik hos dem af Bor-
gerskabet, som ere uden for Rangen. Mi?.
1811.101. Heib.Poet.V.244. jf.: *Gjøg og
Stær og Lærkelil

|
Opvartede med Fløite-

spi\.Winth.II.128. dels (især spøg. ell. ned-

sæt.) m. h. t. beretning olgn.: det (brev) jeg
hafde begyndt paa at opvarte Deres Høy-
ærværdighed med, blef liggende ufuld-

ført. Gram.Breve.lO. jeg er lidt ulykkelig
over at jeg opvartede Dem med saa me- 30 lige. Kraft.VF.267

opvartet hans Tæer, som var af Rotter
bidt og hulr^eåe.ErnestoDalgas.Krønikerog
Æventyr.(1896).50. 4.2) m. h. t. dyr ell. ting.

De Nærer sig af Fæ, som Qvind-Folkene
maa opvarte og forsyne. P/lug. DP. 420.
Farver- og Tobaks-Plantaser . . kunde ga-
lant opvartes og luges af Huusmændenes
Børn. Argus.l771.Nr.22.3. (en) hellig Ild .

.

opvartes af visse dertil bestemte Geist-

gen Galskab i Aftes, saa De vel maatte
sige, at man ikke kunde faae et fornuf-

tigt Ord sagt. KMBahb.41. han opvartede
os med gamle Anecdoter. HCAnd.XI.215.
Den første Søndag, en af Underskriverne
kommer til Kirke og bliver opvartet med
en tysk Prædiken, som han ikke forstaar

et Ord af, fortryder han rigtignok sin

Underskrift. JJessen.A. 5. altid opvartede
(hun) med, hvor forfærdelig venlig han 40 varte op)

5) (jf.opvente) f vente paa; bie efter.

vAph.(1759). jf. (maaske m. tanke paa bet.

1.1 og 2) : (de) laae der til hen paa Efter-

middagen, for at opvarte Sælhundene,
naar de vilde op paa Grunden, at tage
sig en Lnnr. Blich.(1920).XXV.97.
Opvarter, en. ['(nbiVBr^Zar] ({f) Op-

vartere. Eiv.(1914).IV.189).'' flt. -e. {ænyd.

d. s.; jf. ty. aufwårter; afl. af opvarte ell.

var imod hende. Hjemmet.1912.967.sp.2
3) (jf. bet. 1.2; nu næppe br.) varetage

(et embede, hverv olgn.); udføre et arbejde.
3.1) m. h. t. embede, arbejde olgn. i det offent-

liges tjeneste: foresta'a. (ansøgeren) om-
taler, at han (i organistens) Forfald har
opvartet det nævnte Organistembede. Cit.

1747.(Bruun.HolbEp.II.448). (jeg har) Sko-
len at opvarte paa et Aars Tiid . . in-

1) til opvarte 1. I.1) (jf. opvarte I.1-2J

person, der er i tjenesteforhold til ell. op-

træder som tjener for en anden og udfører

forsk, arbejde for denne; tjener; (foræld.)

om oppasser hos en officer, disse Christne
(der er indbudt til fest hos de indfødte)

blive . . med sorte Soldater, tienere og
opvartere indhentede. Pflug.DP.1081. Jeg
saae meget faa Hofbetientere eller Op-

den jeg den qvitterer. (rmm.^reve.l. hans 50 vartere; thi Fyrsten elsker Tarvelighed.
Embede er ikke af større Vitløftighed,

end at han selv uden at tage Skade paa
sine Kræfter, kand opvarte det. Spedator.
90.

II
m. præp. ved: gøre tjeneste ved. ieg

(har) i Elleve Aar . . allerunderdanigst op-
vartet ved Deres Kongl. Majestets Biblio-
thek.Langebek.Breve.104. en sort Klædes
Klædning er . . nødvendig for de fleste

Discipler i Kiøbenhavns Skole, siden de

Bagges.NK.59. Charles spiller altid selv

Hovedrollen ved sine (kemiske) Forsøg,
og man seer i hans Medhjælpere blotte

Opvartere. Ørst.Br.1.99. det var nu den
Opvarter til vor kjære, unge Hr. August
vi skulde tænke paa, En, der kunde passe
ham og besørge hans Ærinder. Ifr^.XZF.
46. sexten svenske Officerer med deres
Opvartere. HCAnd.XII.255. \\ især (jf Kel-

i Kirkerne maae opvarte ved Sangen. 60 ner; nu mindre alm. end Tjenerj om jyer

Stampe.II.36. \\ abs.: gøre tjeneste (fx. paa
kontor). Cit. 1 706. (Stolpe. D. I V. 266). 3.2)

m. h. t. arbejde, virksomhed af anden (pri-

vat) art: passe; pleje, han skulde for-

føye sig herned iglen, til videre at op-
varte sine Studeringer. CPRothe.MQ.1.453.

son i restaurant ell. beværtning, som serve-

rer for gæsterne; tjener; ogs. (dial.) om,

person, der serverer for gæsterne ved et pri-

vat gæstebud (Feilb. drdbS.(Sjæll.)). Op-
varter I en Flaske Viin og to Glas. Hrz.

VIII.279. Opvarteren i Hotel du Nord.
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BCAnd.XII.15. Han var ikke Opvarter;
fy, for Pokker, Opvarter I Det lugter jo

af Restauration og Billard. Goldschm. VII.

585. faste Opvartere i sort Kjole og Re-
servekellnere i Lastings Jakker. jK^Xars.

DM.29. jf.: en Hotelopvarters eller

finere Barbersvends Stræben efter flot

Elegance. Schand. AE. 111 (jf. Opvarterele-
gance^.

|| (jf. opvarte 1.2 slutn.) om opvar-

tende hofmand. Opvarterne ved Taffelet

vare 9 Riddere og 1 Cammer-Herre. Ltcxd.

Dagh.I.221. 1.2) (jf. opvarte l.s; nu næppe
br.) person, der optræder som kavaler for, ell.

som tilbeder, gør kur til en dame ; kavaler;
tilbeder. Eolb.Vgs.(1731).I.l. *Forlov dig
derfor ey |

Paa egen Haand, men siig

enhver Opvarter ^ey.PraJil.BJ.19. Clo-
dio blev min erklærede Opvarter, førte

Dandse op med mig, tog mig til Borddame.
Rahb.Til8k.t791. 36. billedl: det hører til

Fortunas løierlige Indfald, at tage lidet

eller intet Hensyn til de ivrige Ansøgere
og bestandige Opvartere. Pa7if.7X.Ji.5i4.

1.3) t til opvarte 1.4: person, som gør
(sin) opvartning (1.4). Slange.ChrIV.1456.
Huset bugnede af Lykønskere og Opvar-
tere. Tauber.Dagb.212.

2) (især foræld.) til opvarte 8: person,

som varetager et embede, en bestilling; især

om person i underordnet stilling; funktio-
nær. vAph.(1759). Bibliotheket (havde
ikke) Midler til at lønne sin Opvarter. Mi2.
1854.394. Budet — hvis officielle Titel
var: Opvarter påa Læsesalen. Bruun.E.45.
seks „Opvartere" (Kontrollører o. lign.)

(o : ved Grønnegade- teatret). Nystrøm. KO.
172.

II
(nu sj.) om gejstlig person (betragtet

som menighedens ell. guds tjener), de Mænd,
som baade for vore Tider og i vore Tider
har væred og endnu ere Meenighedens
Opvartere i Guds Helligdom. LTid. 1733.
258. Suhm.1.262. jf. opvarte l.i slutn.:

det er aldeles ligegyldigt, hvordan Præ-
sten er, der gjør Tjeneste ved Nadver-
bordet; thi han er jo kun Opvarter ved
Herrens BoTå.VBeck.LK.1.59.

3) 07- opvarte 4.i; nu næppe br.) person,

som plejer patienter; sygepasser; syge-
plejer/ske). Som Sluges Opvartere i

dette Hospital tiene . . saa kaldte St. Au-
eustini ^øsieTe.EPont.Men.II.88. Hauch.
1.460. I et Cholera-Hospital kunne, efter
min Formening ikke undværes mandlige
Opvartere. Wendt.LM.75.
OpTarter-eles:ance, en. (jf. u. Op-

varter 1.1 ; nedsæt.) forloren elegance; ogs.:

forloren, rent udvendig dannelse, jf.: det er
opvarterelegangse at sige „hvor meget**
[me-qafl] eller at udtale v i blevet. Jes;?.

Fon.127. -inde, en. {ty. aufwårterin; jf.
Opvarterske; nu næppe br.) kvindelig op-
varter; til opvarte l.i(-2): Pflug.DF.398.
•Deilige Opvarterinder der maae stande
sødt beredt. Oehl.I.186. skaf mig blot Tje-
neste, som Opvarterinde eller hvad det
kan være, hos en Familie. Ing.EF.1.222.

Hauch.MfU.il. || til opvarte 4.i. (den syaes)

Opvarterinders Mangel paa Nøiagtighed
havde flere Gange foraarsaget en For-
sømmelse. Eeib.Poet.X.41. Hauch.VI.383.
Opvarterske, en. (jf. Opvarterinde;
nu 1. br. i alm. spr.) kvindelig opvarter. |l til

opvarte l.i(-2). Holb.MTkr.285. jeg skal
aldrig glemme, at hun er en rig og for-

nem Mands eneste Arving . . Dog — jeg
10 tilstaaer det, jeg maatte pludselig see min

Søster som hendes Opvarterske, for ret
at føle Afstanden imellem os. Oversk.II.

190. Kogejomfruer og Opvartersker eta-

blerer sig i Køkkenet, for, naar de pyn-
tede Gæster ankommer, at servere den
fra det nærmeste franske Køkken bestilte

Middag. EGad.TT.22. I| (jf. opvarte 4.i;

sygeplejerske; ogs.: kvinde, som passer børn;
barneplejerske, -pige. en Opvarterske hos

20 en Fatient LTid.1748.442. I Børnehuuset
antages en Opvarterske. Luxd.Dagb.I.lOl.
(patienten paa hospitalet) hørte . . En spørge
en Gangkone eller Opvarterske: „Hvem
har opereret Capitainen?** Hrz.JJ.III.228.
Gylb.VI.143. billedl.: Endnu kan hans For-
nuft ikke gaae alene; men behøver en al-

vorligere Opvarterske til at lede den frem.
Lodde.NT.273. Opvarter-styk liLe, et.

[l.i] (teat., nu sj.) mindre skuespil, der i ser-

30 vertngsteatre olgn. spilles før forestillingens

hoveanummer for at udfylde aftenen (og
hvortil der ikke er mange andre tilskuere

end lokalets opvartere). Dania.III.236.
Opvartning, en. ['(ob|VBrdneii] flt. -er.

{ænyd. opvart(n)ing, J/". ty. aufwartung; vbs.

til opvarte (ell. varte op^)
1) til opvarte 1. l.i) til opvarte l.i:

Holb.HP.1.2. Domestique . . som med per-
sonlig Opvartning har gaaet sin Herre til

40llaande.ME.1771.366. Hotellets Klokker
ringede til Opvartning. HCAnd.IX.47. „er
De ogsaa inviteret?" — „Ja, jeg skulde
rigtignok bare hjælpe til med Opvartnin-
gen." i?o.9<r.S;)r./Z.i5. jf.: de holdte for,

hvert Menneske at have en vis Stjerne
til Tieneste og Opvartning. Holb.MTkr.135.

i forb. gøre opvartning, (nu næppe
r.j> spec: varte op ved bordet, i samme

(spisesal) kan staa 78 Borde, hver til 10 a
50 12 Personer, og dog er Rum nok for dem
som ved Bordene skal giøre Opvartning.
Borrebye.TF.589. Heib.Poet.VII.358. Vær-
tens Kone og Døtre saa' til, og gjorde Op-
vartning vea Bordet. JPJacII.146. N (nu
sj.) konkr., om person(er), der varter op.

Slange.ChrIV.535. Skuesp.X.96. Han rin-

gede paa Opvartningen. Pon/.ilff.i4.9. 1.2)

til opvarte 1.2 ; især i forb. gøre ell. have
opvartning (hos en), de Fri-Herrer og

60 Adel, som have Opvartning hos Kongen.
Pflug.DP.610. Jeg har hørt, at min Herr
Broder nu gjør Opvartning paa Fredens-
Borg, som eJagd-Junker. Ew.(1914).IV.360.
Hvem har Opvartning i Dag? Leth.(1800).

MR.1805.105. 1.3) (m. overgang til bet.lA}

nu 1. br.) til opvarte l.s; især om kurmageri.
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(ofte i forh. gøre opvartning^. Holh.
Usynl.Ii.1. hun toeg imod min Opvartning
uden alle Omstændigheder. Ew.(1914).IV.
312. mit Galanterie steeg ikke højere, end
til stumme Opvartninger. Blich.(1920).XV.

156. JVJens.CT.215. ]A) (jf. bet. l.s; nu
1. br.) til opvarte 1.4: besøg hos højer e-

sta aende person (som bevis paa ærbødig-

hed, højagtelse olgn.) (især i forb. gøre (sin)
opvartning^. Fra den Tiid voxede Sig-
brits Myndighed meer og meer til, saa
at Høye og Lave giorde hende Opvart-
ning. Holb.Heltind.1.285. de Timer . . som
de fordrive ved Spilleborde, paa Opvart-
ninger og i Selskaber. JSneed 1.376. (han)
gjorde sin skyldige Opvartning til denne
gamle I)sime.CBernh.IlI.369. en Kapitajn,
der var hjemkommen med et af Onkels
Skibe, gjorde sin Opvartning. Goldschm.
11.37. (spøg.:) (de tyske) evangeUske Kirke-
førere . . kan risikere, at Goerings hemme-
lige Statspoliti gør dem sin Opvartning 1

Pol.''lhl93é.9.sp.6. billedl.: De, som ansee
den offentlige Gudstieneste alene som en
Opvartning, og Høitiderne som et Slags
Courdage, hvilke Gud har anordnet alene
for sin egen Æres Skyld. JSneed. 11.452.

2) t til opvarte 2; i ssgr. som: Ophævelse
af den de latinske Skoler hidtil paalagte
Sangopvartning'. Engelst. UnivA. 1806. 1.

147. BjKornerup.FS.169.
3) (nu næppe br.) til opvarte 3(i); især

i forb. m. ved: Cit.l706.(Stolpe.D.IV.266).
den allerunderdanigste Opvartning . . som
ieg i en tiid af (7) aar haver aflagt ved
I).M.s..Bibliothec.Langebek.Breve.6. Thea-
trets Daglønnere og de, der have Opvart-
ning ved Dørene. PAHeib.US.254. Oversk.

L.115.

4) (nu næppe br.) til opvarte 4. 4.1) til

opvarte 4.i. Joremooren er inde. Mutter
siger, hun skal have 6 Rixdaler for sin

Opvartning. Holb.Bars.1.7. Mandskab . . er
kommandert til . . Opvartning ved Syge-
husene. MR.1810.546. om barnepleje: Holb.
Skiemt.D7^. 4.2) til opvarte 4.2: pasnina;
m. h. t. vlanter: LTid.1740.45. slig en Hek-
ke . . behøver ingen anden Opvartning,
end aarlig at klippe den paa Siden. Flet-

8cher.AK.181. m.h.t.dyr: Underretning
om Bier og deres Opvartning. XTtrf.i 7^8.

420. Alle deres rare fremmede Dyr døde
af Mangel paa 0\)ykitning. Reiser.IV.479.

Funke.(1801).1.20.
Opvartnins^is-, i ssgr. især til Opvart-

ning 1.1 (om servering), fx. (foruden de

ndf. anførte) Opvartnings-dame ,-forklæde,
-hjælp oA. -jomfrn, en. (jf. -pige, -tøs;

nu 1. br.) jomfru (3.2), som yder medhjælp
ved opvartning i restauranter ell. ved private

selskaber; serveringsdame. Drachm.F.II.9.
man har (ved middagsselskaber) Kogekone
og Opvaskningskone ude og Lejetjener
ener Opvartningsjomfru inde. Const.OH.71.
-kone, en. 1) (nu l.br.) kone, som tjener

i et hus og bl. a. varter op ved bordet. Tops.

11.169. S&B. 2) [4.1] (nu næppe br.) kone,

sompaa et hospital gaar patienterne til haan-
de; gangkone (2). MR.1818.109. Sygevog-
tertjenesten bliver at bestride . . ved Op-
vartningskoner. smst.1856.281. -pige, en.
('y/'. -jomfru, -tøs; nu l.br.). Prahl.AH.IV.
247. Opvartningspigen kom . . ind og
satte en Flaske Vin . . paa Bordet. Jw^.
EF. VII.66. en smuk Opvartningspige (er)

10 et ikke ringe Tiltrækningsmiddel for en of-

fenlig Be\Birtning.Davids.KK.420. Galsch.
Helsingør.(1921).55. -tes, en. (1. br.) ned-
sæt, betegnelse for en opvartningspige, (hun)
er en simpel Opvartningstøs. !Ba^^er.7.Jf5P.

Op-va(d)sk, en. 1) som vbs. til -vaske
('opvaske opj. en sortladen Blikbakke .. som
de . . brugte ude i Køkkenet til at stille

Tallerkenerne paa før Opvasken. /SfMcA:./.

15. Opvasken — og ganske særlig Op-
20 vasken af de Ting, som kommer i Berø-

ring med Munden, er et overordentligt
vigtigt Led i den huslige Hygiejne. Ingeb
Møll.KH.58.

II
(Ibr.) billedl, om handlin-

ger, hvorved man søger at skaffe sundere for-
hold til veje, hvorved man „renser ud"; stor-

vask. Stor Opvask i den svenske Admini-
stration. NatTid.yiil921.M.5.sp.l. 2) konkr.

2.1) (sj.) opvaskervand. (floden Congos)Ysind
har Farve omtrent som Opvasken efter

30 et større Kaffegilde. OttoLiitken.SoriMoral.

(1932).77. 2.2) (dagl.)koll., omgenstande (især

service), som skal vaskes op (ell. netop er vasket

op) efter brugen. Da Andreas er væk, la-

der Line Opvasken staa. HolgerRasmussen.
„LilleYorlierre".(1907).81.\idskesty\!Lkerne,

hvori Opvasken tørres, skal behandles med
Varsomhed. IngebMøll. KH. 63. -va(d)-
ske, v. vbs.-nlng (s. d.), jf. -vask. {ænyd.
d. s.; jf. -to, -tvætte) 1) [7.2] gøre noget rent

4p ved at vaske det; spec: vaske benyttet ser-

vice ell. køkke7itøj af; (i talespr.:) vaske op.

vAph.(1759). naar der samler sig mange
brugte Tallerkener og Krukker paa Køk-
kenbordet, (maa man) opvaske saa meget
som muligt med det samme. Const.GH.SO.
Feilb. 2) [7.8] (nu næppe br.) opbruge ved
at vaske, ved vask. Den Fierding Sæbe er
opvasket. 750. 3) [11] (kog., 1. br.) gøre (no-

get) blødt ved at lade (det) ligge i vand; bløde

50 op. 8 Blade . . opvasket Husblas smæltes.
BThørrestrup. Kogebog. (1908).79. -va(d)-
ske-, i ssgr. se -vasker-. -va(d)sker,
en. (1. br.) person, hvis bestilling er at vaske
(service osv.) op. Opvasker ombord paa
Dampskibet „United St&tes'*. BerlTid.^'y^

1 906.M.4.sp.5. ;/". Hotelopvaske r.NMøll.
VLift.III.687. -Ta(d)(9keCr)-, i ssgr. af
-vaske 1 (sml. tilsvarende ssgr. m. -vask-
ningj; fx. Opva(d)ske(r)-bakke, -balje, -bord,

60 -kone (Opvasker-: vAph.(1759). (hun
havde) kongelig Ansættelse som Opvasker-
kone ved Sommerresidensen. OyrLemche.
D.120), -maskine, -pige (tjenestepige, som ord-

ner opvasken og ellers oaar til haande med
forsk, arbejde. Opvasker-: vAph.(1759).
ORung.Nov.I.134. Opvaske-; VortHj.lVé.

XV. Rfntrykt"«/« «»M 73
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31), -rum, -tøs ("Op vasker-: S&B.), -vand
("Opvasker-: HuldaLutk.L.II.175. Op-
vaske-: Wengel.Plader.(1858 186. Sovs fed-

ter OipvsiskeysiJiåetHHLund.Lørdag.(1933).
70. billedl.: dette flove Pacifist-Opvaske-
vand. Hitler. MinKamp. I. (overs. 1934). 192)
ofl. -Ta(d)skning;, en. flt. -er, (jf. -v&sk)
vbs. til -vaske (og vaske op); ogs. (1. br.)

d.s.8. -vask 2.2. VSO. MO. Madam B. var ved
Opvaskningen i Køkkenet.Bang. T.93. „Jeg
skal da først have vasket op.** — „Vasket
opl . . Opvaskning og Opvaskning, jeg
tror, det er den, der spolerer Livsglæden
hos Jer Kvinder." TomKrist.B.116. \\ her-

iil bl. a. (jf. Opvasker-^ Opvasknings-kone
(Con8t.GH.71), -vand ofl. -vej, en. [l.i,

4.1] (jf. Nedvej^ vej, som fører op til et sted,

op ad bakke; ogs. (især i forb. paa opvejen);
oprejse (I); optur. Tops.III.459(8e w. Ned-
vej;. AarbTurist.l926.78(se u. Nedvej;.
-veje, V. [-ivai'a] fs/. oppeveje. HomoS.GL.
277). vbs. -ning (se u. bet.2). {ænyd. d.s., jf.
glda. oppwæyæ (Rimkr.90)) t)[l.i] (sj.og

nu kun m. overgang til bet. S) hæve (en mod-
vægt) i vejret (i det mindste til ligevægt) ved
vægtprøve olgn.; ogs.: modsvare m.h.t. vægt.

vAph.(1759). Den tykke Mand opveiede
tre andre. VSO. MO. S&B. 2) [7.2] (fagl.)

afveje (den samlede mængde af noget); maale,
konstatere vægten af (noget). Al her i Lan-
det avlet Tobak skal frembydes til Op-
vejning senest inden Udgangen af Juni
Maaned i Aaret efter, at den er avlet.

RigsdagstC.1921122.408. Lærebog iHandels-
Teknik.(1923).360. 3) [9.2] (især W) overf.

anv. af bet. i. 3.1) (m. overgang til bet. S.i)

give fuld betaling for; betale med fuld værdi;
ogs. m.h.t. skade, tab olgn.: erstatte (fuldt
ud); godtgøre; m.h.t. ydet tjeneste olgn.: gen-
gælde (fuldt ud), (ofte billedl.). En tro Ven
er ikke til at betale med nogen anden
Ting, og hans Fortrinlighed er ikke til at

opyeie.Sir.6.16. endnu mindre vil han til-

staae, at denne Erstatning er usigelig rig,

og mangfoldige Gange opveier TsLbet.Ørst.

1.104. Fordelen kan opveie den store Fare,
som Fuglefængeren maa underkaste sig.

Hauch.V.351. I ti Bodsdage søger Jøderne
under Bøn og Faste at slette deres Syn-
der i Syndernes Bog, thi hvem der ikke
havde opvejet sin Skyld før Forsonings-
dagen, kan ingen Naade vente. Madelung.
EH.279. opveje med guld, se Guld 1.8.

0^8. opveje med penge: Beverhaar hø-
rer alleene vor Profession til, hvorudover
vi arme Hattemagere icke med Penge
kand opveje de til vor Nærings Fortsæt-
telse behøvende Haar. Holb. Kandst. V. 3.

vAph.(1759). VSO. MO. 3.2) (jf. bet. 3.i;

især m. tings-subj.; uden forestilling om be-
taling, gengæld: (kunne regnes for at) have
samme betydning, værdi osv. (som); (kunne)
gøre det ud for; (kunne) gøre fyldest for;
undertiden m. prægnant bet: være bedre
(større, stærkere) end. i Nærheden danne-
des . . en Magt, der kunde opveie Tyr-

kernes. Schytte.UR.1.228. *Mine Mænd
!

Omringe Huset; mine Skibe . .
|
Opveie

(Oehl.UI.98: veie
|
Vel op mod; åine.Oehl.

(1841). III. 88. *Hytten opveier tidt et

Slot,
I
Elskov gjør Alle \ige\Oehl.IX.193.

*Tiden iler! . . |
I Vigtighed eet Øieblik

i Livet ( Opveier stundom Aarl Bredahl.
V.216. Elskovens Passion kan dog vist

aldrig opvejes af Kjærlighed til Børn.
10 Schand. IF. 177. en Slagfærdighed i De-

batten, som langt oppevejede egentlig Vel-
talenhed. ifowoS.GL.^ 77.

II (jf. modveje)
t uden obj., i forb. som opveje (i)mod
(ell. til. Slange.ChrIV.28). der giøres .

.

nøye Overslag, om Nytten opveyer imod
den Umag og Bekostning, som dertil nå-
toråres.LTid.l751.302. de (havde) i Ægyp-
ten de stolte Pyramider . . hvorimod in-

gen Ting kunde opveje i det Land, som
20 de havde nnåertvnnget.PAHeib.US.375.

VSO. -vende, v. [1.8] [-|Væn'a] vbs. (sj.)

-else (Holb.Bars.II.8). {ænyd. d. s., fsv. up-
vånda;j/'. opadvendt og nedvendt; nu l.br.)

dreje, vende opad, i retning opefter; ogs.:

anbringe sadledes, at de(n) nederste del(e)

vender opad, er øverst, (især i perf. part.).

Jorden bliver pløyet i Fuurer, der udi
leggis Rør-Stykkerne ned, saa at 2. Sty-
cker naaer hver andre, og Toppen opven-

30 dis. Pfiug.DP.484. Tørv med Lyng . . op-
reises to og to sammen langs Ageren,
Tørven opvent og Lyngen nedvent.Oecon
Journ.1758.21. Skibet laae med opvendt
Kiøl.FiSO. Den opvendte Siåe.MO. S&B.

||

(jf. op 4.i; refl. *Fra Midgaard sig hans Øie
]

Opvendte høit mod Nord. Grundtv.Kvædl.
50.

Il ^ vende billedsiden af et kort opad. Det
staaer den Spillende (frit for) at opvende
de tvende andres Stik, for at see, hvad

40 der er spillet. Spillebog.(1786).44. Undlader
Kaartgiveren at tage den opvendte Trumf,
melder først Sidemanden tilvenstre. Spille-

bog.(1900).81. -vente, v. [12] [-ivæn'tia]

{efter ty. aufwarten
; jf. opvarte 5 ; sj.) af-

vente; vente paa; oppebie, jeg vil opvente
h3im.vAph.(1759). Det lærde Udtryk for
den Fremgangsmaade i en Helligdom un-
der Bøn, vaagende eller i Søvne, at op-
vente et Under er Incubation. JPJacoos.

50 Afh.499. t -vide, v. [1.3, 6.i] {jf nt. op-
wieden) udvide opad. Munden (paa kroko-
diller) opvides til Ørnene. Pflua.DP.495.
-vifte, V. [l.i] vbs. -ning (VSO.). {ænyd.
opvefte; sj.) drive (noget) opad, i vejret ved
at vifte ell. blæse.

'Viffle, V. [ll.i] [-ivi'qla,

:Ie. Holb.DHJ.224. sa.Brv.

Aftenvinden opviftede
Støvet. F-SO.
-jviq'la] ('t -vikle.

195. Slange.ChrIV.320. Luxd.Dagb.I.231).
vbs. -ing (HKaarsb.M.II.9), jf. -vigleri.

60 {ænyd. d. s.; fra ty. aufwiegeln (f aufwi-
ckeln) ; i nyere tid genopt. fra ty. ell. sna-
rere fra SV. uppvigla (der er laant fra ty.);

nu især i avis-spr^ sætte sindet (sindene) i

bevægelse; fremkalde stærke følelser (begej-

string, ophidselse osv.). i Westerås Dom-
kirke havde Wallins mægtige Prækener
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og Salmer dybt opviglet (Bottigers) poe-
tiske StQmmTig%T.yVed.SR.361. hvor for-

maaede (Brandes) ikke at manøvrere det
mangestemmige Instrument, et Audito-
rium er . . opvigle det fra Grunden af ved
en Betoning, et Ord og stille det til Ro
igen ved et Blik, en Haandbevægelse. sa.

(Studenterbogen.(1896).172). || nu især (m.
nedsæt, bet.): ophidse, ægge (større kredse)

ved voldsom, hensynsløs agitation, navnlig:
ophidse til oprør, obstruktion, strejke olgn.

Knud (Magnussen søgte) at opvikle Fries-
lænderne mod Dannemark men med liden
Success. Holb.DH.1.224. (han) beskyldtes
for at have opviglet Bønderne mod Kon-
gen i l^ørre-Jyll&iid.LTid.l724.362. Hvis
De ikke hører op med den Slags opvig-
lende Oprørstaler . . lader jeg Dem fængsle.
EmilBasm.FB.265. Berg var aldeles ikke
en Mand, der gik ud paa, at opvigle Fol-
ket til Lovløsheder. Bregend. GP.105. -vig-
ler, en. [-|Vi-'ql8r, -iviq'lar] (jf. ty. auf-

wiegler, sv. uppviglare; til -vigle; nu
især i avis-spr.) person, som opvigler andre,

især: søger at ophidse til uro, oprør osv. de,

der vove at tale høyt mod nogen Mis-
brug Øvrighedspersoner gjøre af sin Magt,
blive straks belagte med Navn, af Opvig-
lere, Oprørsstiftere, Folkeforførere, Dema-
goger o.å.FNSkovgaard.B.96. OMads.Ly-
8etsBørn.(1897).144. Opviglere, der havde
sat sig for at udsprede Had til de ^oi-

hsivende.NisPet.SQ.429. -vigleri, et.

[-ivr(')ql0|ri', -|Viq(')l8|ri'; ogs. (obvi'Oqla'ri-,

oobviq(')l8'ri']^f.-er. (nedsæt.; især i avis-spr.)

vbs.til -vigle. Lambek.Ibsen-Kritiken.(1899).
108. Arbeidet forsømmes, Opvigleriet tri-

ves. VortLand.'^^lzl 906.1 . sp.4. Indberetnin-
ger om spirende Uro, truende Opvigle-
rier. Otto Lutken. Fatakis Giftermaal. (1928).
15. I. -vikle, V. vbs. -ing (vAph.(1764).
D&H.). 1) [1.2] (nu 1. br.) vikle, sno ell.

rulle sammen (ell. i vejret). Pflug.DP.868.
En Kran, hvis Valtze omdrives ved et

Svinghiul, til at opvikle Touget med et

^i\evn-mn\.LTid.l725.293. VSO. *Frem
hun strakte sin Haand mod det høit op-
vikle de Slør og

I
Folded det ud, saa

det dybt nedsank. Hauch.SD.1.76. \\ m. h. t.

(kvindes) haar; spec. (nu næppe br.): sætte

op i krøller og bukler (VSO.). I bare Ser-
ken, uden Skoe og Strymper og Haaret
opviklet under en Kattuns Hue, traadde
hun . . ind i Kammeret. Biehl.DQ.I.138. 2)

[6.3] CP vikle, sno (noget sammenrullet ell.

-viklet) fra hinanden; vikle op; ogs. (m.h.t.
pakke olgn.) : aabne ved at vikle indpaknings-
papir osv. af. vAph.(1759). ved at op-
vikle Vårene kan (man) kjende, om der-
ved findes nogen merkelig Fejl.jK'iø&m
Syst.II.135. 'Nogle klemtes, til de opgav
Aanden;

|
Thi Dødsangst havde snøret

dem tilsammen,
|
Saa fast, som et for-

virret Nøgle Garn,
|
Der ei opvikles kan.

JIauch.MaastrichtsBeleiring.(1832).135.Yeå
Bt opvikle det Papir, der tjente til Om-

slag for Smørrebrødet, fandt han, at det
var beskrevet. PMøll.1.375. S&B. \\ billedl;

især: udrede et sammensat (dunkelt, van-
skeligt) forhold; løse (4.2); tyde. JKierulf.
(Rahb.LB. 11.70; se u. opfolde 2). Med
Gietninger, Meninger, Aarsagers Opda-
gelse, vilde man opvikle Naturens Hem-
meligheder, ikke med Forsøg og sande Et-
tsiTingeT.PolPhysMag.II.242. Heyse (har)

10 forstaaet at slynge og atter opvikle den Be-
givenhedsknude, at stille og besvare det
sjælelige Spørgsmaal, som han i Novellen
isoleTeT. Brandes.VII.341. II. -vikle, v.

se -vigle. -vikse, v. [I.2, ll.i] {fra ty. auf-
wichsen; 1. br.) egl. m. h. t. haar (navnlig
skæg): overstryge med voks; vikse; i videre
anv.: pynte; opfikse; udmaje, opviksede
KnehelsbRTteT.VortHj.113.34. en Blanke-
nesepige skal ligne sig selv og ikke et op-

20 vikset FugleskTsemsel. ACWestergaard.Fi-
skerdrengene.(1932).24. -vinde, v. [-jven'a]

vbs. -ing (OeconJourn.1757.91. VSO. S&B.)
ell. (nu næppe br.) -ning (vAph.(1764)).
(ænyd. d.s., <«/. aufwinden ; nu 1. br.) 1) [I.1]

hejse, trække i vejret, opad (v. hj. af spil

olgn.). Pflug.DP.1021. (vindebroen) kunde
opvindes og o^dTSLges. Slange. ChrlV. 403.
*det Vand, som af min Brønd opvindes.
Steners.Ode.56. Rahb.Min.1788.II.109. S&B.

30
II

opvinde anker(et), ^ lette anker.

vAph.(1759). VSO. S&B. 2) [I.2] vinde
(garn, traad) sammen i nøgle, paa haspe
olgn. Silkens Afhaspen og Silkens Opvin-
ding. OeconJourn.1757.91. Opvinde Traad
i Nøgler. 750. S&B. || billedl. et betydeligt
Stykke af Ariadnes Traad skal . . blive
opvundet (o: en del af heltens skæbne skal

blive opklaret). Bahb.Fort.II.187. -vii>pe,
v. [I.1] (<Bn?/d. opveppe; nu l.br.) 1) intr.:

40 bevæge sig (rask, pludselig) opad med en
vippende bevægelse; vippe op. VSO. 2) trans.:

bevæge, vippe i vejret (v. hj. af redskab);

ogs.: veje op; opveje (1). Holb.Berg.233. Paa
et satirisk Kobber saaes Herremanden at

opvippe Bonden.VSO. || refl. *naar jeg
blifver gammel | . . det Artz-balle-bly vil

fiøre mig saa tung,
|
At jeg mig ikke

and op-vippe (o: paa en hest) ved et

Sprung. Sort.Poet.75. -virke, v. [9.i, ll.i]

50 vbs. -ning. {jf. ty. aufwirken) behandle; til-

virke; især: 1) (fisk.) om no. forhold, m.h.t.

fisk, der skal tørres. Naar Fiskerne ere
komne iland med Fangsten, „opvirkes**

den, idet Hovedet afskjæres og Inavoldene
udtsiges.OpfB.'^IV.SOl. 2) (Jf. virke op;
bag.) især som vbs., om behandling af dejg-

(stykke), ved hvilken luften presses ud. Oj

B*1.635. -vise, V. [-|Vi-'s8] vbs. -ning (s.

{ænyd.d.s.^ 1) [l.i, 4.i] (nu næppe br.) vi
60 vej (op) til, give anvisning paa en (højet

liggende) lokalitet; ogs.: henvise til en per-

son, (de) forføjede sig og til Sørge-Huuset
paa omtalte Tiid, hvor de af Marechallen .

.

bleve opviisede i en med sort oradragen
Sahl. PBMylius.CortAdeler.(1740).62. Man
opviste mig i den Sag til Politiemesteren.

vise

ere

78*
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VSO. 2) [3.2] vise frem; forevise. 2.1) (nu
næsten kun som vbs., se Opvisning 1) i egl.

bet.; spec: fremlægge til undersøgelse ell. be-

dømmelse, opvise sine BocnmejiteT.vAph.
(1759). Taskenspilleren opviste Kortet,
førend Kunsten blev giort.VSO. Prøve-
stykkerne opvises for Magistraten, swisf.

MO. 2.2) O uegl: fremføre ell. nævne (som
eksempel, bevis osv.); ogs. m. prægnant bet.:

fremvise, nævne med stolthed; (1. br.) paavise;

især m. ord som Verden, Historien olgn.

som subj.: være i besiddelse af, forsynet

med. I alle disse deris Nærværelse op-
viste Hertug Friderich de Brehmers og
Lybekers . . Kierligheds og Barmhiertig-
heds Gierninger, som de de Syge og
Qvæste hafde bevist. Fflug.DP.908. man
opvise en eneste menneskelig Indretning,
hvorved slet ingen Ufuldkommenheder er.

Birckner.lII.49. de mange . . hiemmedan-
nede Mænd, som . . alle Videnskabsfag
hos os . . have at opvise . . have bidraget
til at udrydde denne ¥QTåov[i.Abildg.Minde-
tale over APBemstorff.(17 97).19. Et Under
er det, og maaskee det største . . Histo-

rien opviser, at den jødiske Nation, trods

saa mangfoldige (forfølgelser), endnu har
saa megen physisk Existenz. Bagges.L.11.
135. Du vil neppe kunne opvise Magen.
VSO. Det skal . . holde haardt at opvise
en mere skjøn Part af Verden end . . Sjæl-

land. Hrz.VI.179. 1 Virkeligheden har Ver-
den ingen større Skjændigheder at opvise.
Rowel.Br.572. S&B. -viser, en. [-[Vi-'sar]

(sj.) til -vise 2.1: foreviser. Opviseren ved
Domkirken (i Roskilde). Marott.Tidsbilleder.

(1930).43. -viske, v. [7.2] (1. br.) fjerne
(vædske, fugtighed) ved at viske; optørre (1).

vAph.(1759). VSO. Kaper.^ -visning?,
en. [-|Vi?sneii] f,t. -er. vbs. til -vise (ell. vise
op;. vAph.(1764). TBaden.Suppl.(1833).8.
især: 1) (jf. fx. Mannequinopvisning^ til

-vise 2.1, om fremvisning af (kunstneriske,

sportslige olgn.) færdigheder ell. præstationer

for offentligheden. S&B. Vi havde iaftes

den Fornøielse at overvære en Opvisning
af de 12 Gymnastiklærere, som i London
skal præsentere dansk Gymnastik. Da^6^.
^^Ihl894.3.sp.4. Du ved maaske, at her i

Vinter har været en heftig Epidemi af

Folkedanse. Der har været givet Opvis-
ninger. jBer^'s^røm./^.^i. Paa Charlotten-
borg afholdes en større Udstilling af L. A.
Rings Malerier. Oprindeligt var den plan-
lagt i mindre Stil, men L.A.Rings Død .

.

har fremkaldt Ønsket om en mere om-
fangsrig Opvisning. Til8k.l933.II.319. jf:
Gymnastikopvisningen i Koncertpa-
læet. ^/e«s6^.'Ve2894.^.8i?.6. 2) (tD, 1. br.)

til -vise 2.2. Den menneskelige Indskræn-
ketheds Grænser (kan) sprænges i Luf-
ten gennem Opvisning af Modsigelsen.
Brandes.Kil.135.
opvokse, V. ['mbivcngsaj præi. -ede ell.

(nu næppe br.) -te (Bagges.1.233); part. -ti

ell. (nu næppe br.) -en (Job.31.18(1931 af-

vig.). Ing.VS.1.25). vbs. (nu næppe br.)

-ning (vAph.(1764)), jf. Opvækst. (^Ida.u^-
voxe (Suso.40), part. opwoxæn (lMo8.38,
14(GldaBib.)); til op 9)

1) vokse op ell. frem. 1.1) (nu 1. br.) i egl.

6e/.
II
om mennesker ell. dyr: blive større;

vokse til; ogs. (om slægt, generation): blive
til; opstaa. Paa Landet hos os holder
vi det for den største Fornøyelse . . at

10 vore Børn kand snart opvoxe og gaae os
tilhaande. SoZ6.X>i^.iiI.6. den Slægt . . som
opvoxer at indtage den forriges Sted.Jft/nsf,
Mall.9.

II
(sj.) om haar, negle olgn. er Skur-

ven uforandret for hans Øine, og der er
sort Haar opvoxet i den (1931: vokset
sorte Haar frem derpaaj, da er Skurven
lægt, han er Teen.3Mos.l3.37. || om plan-
ter: tiltage i vækst; blive større; ogs. (og
især): vokse ell. gro frem. der skulle op-

20 voxe (1931 afvig.) Torne og Tidsler. Es,
5.6. om . . noget ringe Sæd opvoxede,
blev det alligevel . . fordærvet af . . Regn.
Molb.DH 11.142. Granen opvoxer her til

en sielden Høide. FSO. m. subj.-skifte: Hee-
åen (begyndte) med Lyng i Jylland at op-
voxe. Slange.ChrIV.260. i sammenligning:
*Lad som korn opvoxe knekte,

| Der kand
frisk mod fienden fekte. LKok.(PSyv.Viser.
(1695).586). *Ved dens (o: kirkens) Mælk

30 opvoxe Poder,
|
Som ved Bække Pile-Skudl

Grundtv.SS.1.64. 1.2) (jf bet. 2(i); i videre

anv., m. tanke paa de forhold (den kreds osv.),

hvorunder (hvori) et menneske vokser op og ud-
vikles legemligt og aandeligt, ell. m. tanke paa
den henseende, i hvilken udviklingen sker. han
forlod de Ældstes Raad . . og raadførte
sig med de Unge, som vare opvoxede
med (1931: vokset op sammen med; ham.
lKg.12.8. *Det lille Nor opvoxte Dag fra

40 Dag
I
Paa Faders Knæe, paa Moders Skiød,

saa rolig. Bagges.1.233. Fra vor første Ung-
dom af høre vi, vi skulle elske Menne-
sker, giøre Ret mod dem: vi opvoxe med
disse Begreber: de blive klare, de blive
talende Følelser hos os. LSmith.DN.400.
Fader Gunner (talte) saa smukt om alle

de tappre Riddere, her vare opvoxede.
Ing.VS.1.26. \\ i særlige (nu 1. br.) forb. m.
præp.; dels m. i: Den 28 blev fød til Ver-

50 den min Søster Datter Leonore. Gid hun
maa opvoxe i ald Dyd og Høviskhed hen-
dis Forældre og Venner til Glæde og Con-
tentementl Holb.Didr.8sc. Baggesen var .

.

ikke opvoxen i Lykkens Skiød. Molb.Anth.
11.364. Vi adelige Mamasønner opvoxe
i Uvidenhed og Uvornhed. Gylb.(1849).X.
17. S&B. dels m. til: Her opvoxede han .

.

til en af sin Tidsalders . . ædleste Fyrster.

Molb.DH. 11.145. 1 .3) part. opvoksende
60 anv. som adj. En frodigt opvoxende Skov.
MO. man (vil) hos det opvoksende Dyr
kunne indvirke forbedrende paa en ..skæv
Benstilling. Grunth.Besl.104. ofte i forb. som
den opvoksende slægt (S&B. D&H.)
ell. ungdom. VSO. Tilsk.1934.1.160. \\ spec.

(efter ty. wachsend; ^7. opspringende u. op-
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springe 4 samt fremvoksende u. fremvokse;
herald.) om skjold/igur, hvis forreste halvdel

rager op fra skjoldets underrand, en anden

figur osv. en opvoksende . . Ulv (som skjold-

mærke). PBGrandjean. Heraldik. (1919). 111.

2) billedl. anv. af bet. 1. 2.1) (især højtid.)

opstaa; fremkomme; udvikles. I de
Dage og paa den Tid vil jeg lade for

David en Retfærdigheds Væxt opvoxe
(1931: fremspire). Jer.33.15. Monsr. Phile-
mon opvækker alles Had mod sig ved
sine Skrifter, og saaer den Sæd, hvoraf
Fiender oipvoxe. IIolb.LSk.1.5. Jesuitismen
er opvoxet paa Katholicismens Jordbund.
FædreUl2l841.1.sp.2.

|| f om kiv, strid. In-

gen Muurmester maae sig noget nyt Ar-
bejd foretage . . førend Steden og Grun-
den . . ere af Bygmesteren . . besigtiget
paa det ingen Trætte der over siden skal
opvoxe. De kgl. Laugs- Artikler til 1723.1.8.

2.2) (nu næppe br.) om tiltagen i størrelse,

antal: forøges; stige. Leth.(1800). Hans
Gield er opvoxet til mange Tusinde. F/SO.
MO.

op-vride,i;.[-|Vri-'d8, (ibet.S) ogs.-\Yri'Q]

(tidligere ogs. skrevet -vrie. Pflug.DF.193.
Rostgaard.Lex.046b). vbs. -ning (Const.Ko-
geb.340). 1) [3.i] (nu næppe br.) vride løs;

(paa en voldsom maade) bøje noget ud af
dets stilling. VSO. 2) [6.i] f aabne (for)
ved at dreje ell. vride; opvriste. et herligt
Orgelverk med 4. Register saa kunstig
indrettet at mand med en Hane at opvrie
lader Vandet udløbe, hvor ved Verket
saa liflig klinger, som en god Organist
derpaa spillede. Pflug.DP.193. 3) [7.2] (især
i perf. part. anv. som adj.; navnlig kog.)

vride (vasket) tøj olgn. (ved haand- ell. ma-
skinkraft) for at presse vandet ud; vride op.

Rostgaard.Lex.046b. VSO. (disse) Mejeri-
oste . . bevarer man godt friske ved at

indsvøbe dem i et Viskestykke opvredet
i Vand (o : et i vand dyppet og derefter vre-

det, let fugtigt viskestykke). Riget.^hl912.6.
sp.6. Gulvet . . tørres let . . over med en
i koldt Vand haardt opvreden, ganske ren
Gulvklud. IngebMøll.KH.128. f -vrille,
V. [6.1] vikle op; folde ud. *naar jeg det
(d: brevet) opvriller,

|
Da er mit Øye-syn

saa domt,
|
At jeg maa tage Briller. Sor^.

Poet.ll. -Trisie, v. [6.i] {ænyd.d.s.; nu
sj.) aabne ved anvendelse af voldsomhed, ved
at vriste op. (han) nødtes til at æde Svine-
kjød med opvristet Mund.2Makk.6.18. *Lad
hele Verden briste,

|
Min Jesus er ved

Magt,
I
Hvo vil hans Haand opvriste | Og

bryde Himlens Pagt Brors.128. Kierk.Vl.
172. S&B.

I. opvække, v. ['wbivæga] præt -ede
ell. (især højtid, og relig., navnlig i bet. 2-8)
opvakte; part. -et ell. (navnlig i bet. 2-3; se

ogs. opvakt^ opvakt ell. (nu næppe br.) op-
vækt (i bet. 3: Holb.DH.II.118. jf. ogs. u.

opvakt), vbs. -else (s. d.) ell. (nu næppe br.)

-ning (vAph.(1764)). {glda. upvække (Suso.

2.78), opvække (OldaBib.78.108.347), jf.

æda. (imp.) up wæk (Fragm.28), (præt.)

up waktæ (smst.), sen. oldn. uppvekja; til

op 2.1; jf. opvakt samt opvaagne)
1) gøre vaagen; bringe til at vaagne.

1.1) (nu næppe br.) i egl. bet.: faa til at vaagne
op af søvnen; vække, opvæk (1871: væk)
dog vores herre, thi de trælle torde vove
at fare ned over os til kriig.Jud.l4.14(Chr.
VI). (manden) opvækkes ved Barnets

la Gneden. JSneed.Ill.448. (han) blev om
Morgenen opvakt ved en Serenade under
hans Vinduer. iletser.IF.55. Jeg blev des-
værre ikke betids opvækket. F/SO. i.2) faa
til at leve op (igen); gøre levende (igen);

kalde til live. Ew.(1914).1.143. *Hans
Død opvækker jo dog ei den Døde.Wess.
137.

II
især (bibl., højtid.) m. henblik paa

livet efter døden: oprejse. Nogle sagde:
at Johannes var opvakt (1907: oprejst^

20 fra de Døde. Luc.9.7. *din Røst fra Pur-
pur-Sky

I
Opvækker Støv til Liv paa ny.

Grundtv.SS.llL.388. 1.3) (jf.bet.2; bibl. og
højtid.) billedl. ell. i sammenligninger. En-
gelen, som talede med mig, kom igjen
og vakte mig som en Mand, der opvæk-
kes (1931: som man vækkerj af sin Søvn.
Sach.4.L CKMolb.Dante.L21.

2) (nu især relig. og oftest som vbs.) overf.,

m. person-obj.: søge at faa til noget (ved op-

30 muntringer, trusler osv.); anspore; til-

skynde; ogs.: ophidse; opægge. naar hånd
er bleven mægtig i sin riigdom, skal han
opvække dem alle (1871: opbyde Alt) imod
det rige i Grdikeul2iud. Dan.ll.2(Chr.VI).
Da hånd nu giorde Munkene . . stor Skade,
havde de opvekket deres Anhang, og søgt
ved deres Belyving at styrte Faustum i

\]ljlL\ie.LTid.l726.497. Et Middel til at

opvække en Nation, og give den en friere

40 Virksomhed. J/Sneed.('MO.j. || især i forb.

m. til. dermed opvækker mand dem . .

til at angre dismeere deres forbigangne
^jnder.E.ørn.Moral.1.97. *Per Peersens
dragt kand jo til Andagt fast opvecke.
Holb.Paar8.273. *Slig Gave eene mig til

Kiærlighed opvæcker, |
Melampe den Mag-

net er, som mit Hierte træeker. sa.Mel.L6.
*Skialden . .

|
Griber i de stemte Strænge,

|

Blusser, sødt til Sang opvakt. Oehl.L.I.145.

50 Gud har af sin Viisdom og Godhed an-
ordnet Hviledagen, for at vi ikke skulle

fortabe os i det Timelige, men opvækkes
og styrkes til at tjene Gud. Katek.§24.

\\

(jf. opvakt 2.1) spec. : vække i religiøs hen-
seende, til en levende, religiøs erkendelse, nu
er hun bleven opvakt og et rigtigt Guds-
barn. Iw.9'.L5.II.15(5.

3) overf., især m.tings-obj.: være (direkte)

aarsag til, at noget opstaar ell. sker; for-
60 aarsage; fremkalde; i pass.: blive til;

opstaa; ske. 3.1) (nu sj.) i al alm. Paven
(befalede) Bisp Waldemar at holde sig

stille udi Rom, indtil anden Leilighed kun-
de opvækkes til Forfremmelse.-tto/&./)H./.
275. (kongen) tog imod de Middeler, som af

Gud til hans og hans Undersaatters Frelse
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blef opvækket Slange.ChrIV.666. alle af

Naturen opvakte Blod-Løb. WeisbachsCuur.
(overs.175oj.269. I „Udenlands" har Præ-
positionen engang opvakt den genitive

Endelse. Heib.Pros.VIII.394.
||
m.refl.hens-

obj.: skaffe sig. Jeg kunde jo bringe
mit Huus i Ulykke med at besvogre mig
med en Person, der opvækker sig en
Fiende efter ensinden.Holb.LSk.1.3. U (bibl.)

skaffe afkom; lade afkom opstaa; i forb.

som opvække en sæd, se Sæd; i videre

anv.: jeg siger Eder, at Gud kan opvække
Abraham Børn af disse Stene. Matth.3. 9.

3.2) (jf. gruopvækkende; C3, nu 1. br.) m.
obj., der betegner fornemmelse, følelse olgn.

intet opvæcker meer Appetiten end naar
der er kun lidt i Fadet. Holb.Jean.III.l.
„Ach jeg beder jer, førend I taler med
mig, da tag dette Tørklæde." — „Hvad
skal jeg med det?" — „Skiule jeres blotte

Brøst, som jeg icke kand taale at see; Det
er et forargeligt Postyr, og kand opvæcke
syndige Tanker."Zbm Grønneg.II.243. *hans
(o: den store digters) Pen bør stræbe . .

|

For alting: at opvække Gin. Bagges.V.259.
*Vold opvækker Harme,

| Og Harme Lyst
til Hevn. Oehl.A.179. hans Moders Herske-
syge . . havde fra Barnsbeen af opvakt .

.

Modbydelighed hos ham. Gylb.II.50. *Ved
Krænkelser opvækkes maa mit Had. PaZif.
IV. 204. (ved) sine akademiske Studier
havde han opvakt saa store Forventninger,
atman to Gange tilbødham Universitetspro-
fessorater. BjKornerup.FS.225. opvække
ens opmærksomhed, se Opmærksom-
hed 1.

II
(nu sj.) m. h. t. (ydre) udtryk for,

udslag af følelsen osv. Feil (som) snarere bør
opvække Graad end Latter. J5nee<Z. FIJI.
163. denne Sentents opvækkede altid det
mest lydelige Bifald. PAHeib.US.498.

\\ (jf
bet. 2 0^ op 11^ bringe til fornyet virksomhed;
(gen)oplive. der han saaledes havde op-
vakt deres Mod, gav han Befaling. 2Makk.
15.10. det er pudseerligt at see ham giøre
Vers; Nu skriver hånd, nu stryger nand
sin Hage for at opvæcke Concepterne og
Geisten. IIolb.Tyb.iII.7. Er der ingen Viin
mere i Flasken? Jeg maa have Noget,
der kan opvække Geisten.Hrz.XI.336. Der-
ved opvaktes paa ny hans Vrede. MO.
3.3) (nu især jur.) m. h. t. ydre uro, strid ell.

(navnlig) fjendskab, krig. opvekke trette,
larm og klsimmer. Moth.Vl 9. da Hertug
Adolph . . ved Døden afgik 1469, opvagtes
Tyistighedom}iolsten.Paus.CU.I.64.Suhm.
V.18.

II ofte i forb. opvække oprør, at
straffe eller arrestere saadan Mand op-
væcker kun Oprør iblant Almuen, og giør
saadan Gæk meer sinseelig. Holb.Kandst.
III.l. Lov^V2l866.§71. 3a) (nu l.br.)m.h.t.
naturfænomen (som storm olgn.). (du) op-
vækker Himmel-storm fattige Søefarende
Folk til Ulykke og Fordervelse. Holb.Hex.
IV.10. Folk, som i den naturlige Trol-
dom . . have drevet det saavidt at de
kunde opvække Storm, og stille den igien.

Bagges.NK.A4v. *Han med Skyer Himlen
dækker

| og for Jorden Regn opvækker,
EBrand.S.264. jf.: de mange Slæf-Hæle
opvækkede en Støf som en Armée af Ryt-
tere. Elevenf.RJ.137.

4) (jf. bet. 2-3 samt opvækkelig; 1. br.)

part. opvækkende anv. som adj.: som har
en ansporende, oplivende virkning; ogs.: som
vækker opmærksomhed, interesse, eftertanke.

10 en krydet og kraftriig Spise og en kraftig
opvækkende Viin. Tode.ST.II.36. Der fin-

des i den hellige Skrift . . en Parabel
(som) er saa lærerig og saa opvækkende,
Kierk.IX.91.

II. op-Tække, v. [3.i] vbs. -ning. 1)

(•^i 8J-) frembringe en vaage; vække is; som
vbs.: Larsen. 2) oprense, aabne (noget til-

stoppet). 2.1) (nu næppe br.) m. h. t. kilde^

vandløb, at opvægge Vandbække og Vand-
20 kilder, som paa sine Steder ere udtørrede.

Westenholtz.A.7. Man burde opvække Kil-

der, Bække og Aaer igien, paa de Steder,
hvor de enten tage af, eller ganske ere
hoTthlevne. smst. 95. 2.2) ^ m. h. t. naad:
udvide v. hj. af et kalfatrejærn olgn. Larsen.
-Tækkelig, adj. [(nb'vægali] (nu næppe
br.) d. s. s. opvækkende (se I. opvække 4c),

En Samling af de opvekkeligste og op-
byggeligste evangeliske Fssdmer.Cit.1743,

^ (BiUDan.1.338). Opvækkelige Hyrde-Bre-
ve. JBPowi.('&o^<t7eZ.i755j. -vækkels(e, en.
{glda. upuækkels) vbs. til I. opvække; især
i flg. anv.: 1) (især bibl. ell. højtid.) til 1. op-
vække 1. Opvækkelse af SQvn.vAph.(1759),
Løvens Billede . . som et Symbol paa de Dø-
des Opvækkelse. iw^.DM.^^^. Overgangen
fra Hedeørkenens Stilhed til den magtfulde
Maskinlarm i den vældige Bygning føltes

af mig som en Opvsekkelse fra det døde.
40 Pont.D.205. 2) til I. opvække 2. Opvæk-

kelse, Tilskyndelse. vAph.(1759). || især (re-

lig.; nu 1. br.) til I. opvække 2 slutn., om
religiøs vækkelse; ogs. om tilstand: det at være
vakt; levende religiøs erkendelse; religiøs gre-

bethed. Der var ogsaa i denne Menighed
en kiøn 0^y?ekke\se.Brors.(AarbVejle.l932,
181). Opmuntring for dem, som staae i

Lære-Embedet, til hiertelig Selv-Prøvelse
og kraftig 0^vdskke\se.LTid.l744.689. (vi)

50 glæde os ved Sandhedens Ord fra den
store Mesters Læber, naar de besøge os
baade med Opvækkelse og Tvøst. Mynst.
Prædikener.(1853).41. J/*.; Opvækkelses-
møde. Larsen, (præsten) aabnede sine Ar-
me ud mod Tilhørerne . . og bad dem
varmt at aabne Øret for Opvækkelses-
røsten, der lød gjennem hans svage Stem-
me. Schand.F. 157. -vækst, en. [9.i] flt,

(i bet. 2; sj.) -er. (ænyd. d. s., jf. dial. op-
60 vokst (E8P.250. FrGrundtv.LK.215), oldn,

uppvpxtr; egl. vbs. til opvokse ell. vokse
op) 1) som vbs.: det, at noget tiltager i

vækst, vokser; ogs. (og især) om det tids-

rum, da noget vokser, l.l) m. h. t. menne-
sker; ofte i forb. som i ell. under (Feilb.)

opvæksten, især: i de yngre aar; i barn-
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dommen og ungdommen, de Svagheder, som
jeg plages af, have været ligesaa stærke,
ja stærkere udi min Barndom og Opvæxt.
Holb.EpJV.58. *han mig

| . . har pleiet,

mens Barn jeg var, og i Opvæxt. ^ao'-

ge8.Gieng.Till.60. Oven over (os) boede
Pyntemadamen ved Comediehuset, hos
hvem nuværende Actrice, Madam Spind-
ler . . der dengang var i Opvæxt, blev
opdraget. CHHolten.0.28. hun fortalte om
Comtessens Blegsot og andre Sygelig-
heder i Opvæksten. JakKnu.GP.112. Feilb.
OrdbS.(Siæll.). 1.2) (l.br.) m.h.t. (hus)dyr.
(at beholde kalvene) maa i Agt tages saavel
paa de friske som svage Steder: paa de
friske Steder for at have noget til at over-
lade til de desolerede Gaarde, og paa de
svage Steder, at de kand have noget af
det Overblevne til O^vext.Holb.Qvægs.275.
1.3) (især forst.) m. h. t. planter. Mange til-

skrive vel Skovenes Aftagelse andre Aar-
sager . . men den rette Aarsag er Crea-
turenes store Mængde, hvoraf vore Skove
vrimle og hvorved al Opvæxt hindres.
JSolb.Qvægs.291. (træerne sættes) udi lige
(o: samme) Vending, saa at den Side af
Vexten kommer imod Østen, som har
vendt mod Østen fra dens første Opvext.
JPPrahl.AC.98. Olufs.Landoecon.386. en
Busk i Opvæxten. J5o^aw.iJ.^7. 1.4) CP bil-

ledl. *en Vaar . .
|
med Opvæxt af det

Bedste
| i Folkehjertets Bvmå.Bich.III.

259. Vi skal fornemme ligesom et Om-
slag i Temperaturen og en ny Opvækst af
gode Tmg.MPont.SK.7. 2) konkr.: hvad
der vokser frem; navnlig (^.//*. Bøgeopvækst

;

forst.) om plantevækst, mange Skove her i

Landet . . bestaae af lutter gamle Træer
. . uden ringeste Underskov og Opvæxt.
Olufs.DB.108. Bagsværd Søe har . . Op-
væxt af Siv og EøT.JPhHage.Kbh.'sAmt.
(1839).71. Kjærsangeren lever oftest paa
mere tør Grund end Rørsangeren, i tæt
Opvæxt af høje Urter og smaa Buske.
Frem.DN.400. ForstO. han plejede allere-
de dengang mærkelige Opvæxter af Skim-
melsvampe under Glasklokker.HMFenger.

Erindringer.(1925).126. -vækst-aar, et.

\\(lbr.) til -vækst l.i. EllenJørg.&Johanne
Skovgaard. Da. Dronninger. (1910). 65. den
saa lykkelig begyndte Barndom afløses
af bitre OpvæxtsLSiT.Dannebrog.''Viol906.1.

^P-'^- II (f(^9Q til -vækst 1.2 : et godt op-
vækstaar for østers. OrdbS. O -Tæld,
et. vbs. til -vælde (ell. vælde op): det at
vælde frem; ogs.: sted, hvor noget (især:
vand) vælder frem; udspring. Denne Flods
Opvæld har været de gamle ubekiendt.
LTid. 1736.458. || især (jf. -vælde slutn.;

navnlig hos sprogrensende forfattere) overf.;
ogs. om det, hvorfra noget udgaar, ell. hvoraf
noget opstaar; fremvæld; udspring, både
angsten og ukendte kræfters opvæld hav-
de Grundtvig den dag oplevet hos sig
selv. Jungersen.Da.Protestantisme.(1873).77.
(blikket) ser tilbage mod Opvældet til den

Kirke, hvis svorne Tjener han for Frem-
tiden vilde være. HSchwanenfl.M.1.99. et
indre Opvæld af Varme og Styrke, der i

et Nu fordobled hans Kraft. TroelsL.BS.II.
226. Der blev sunget Salmer i de grundt-
vigske Hiem, især jo „Festsalmerne** fra
Vartov, dette Opvæld af nye Ord og To-
neT.MPont.MO.44. -vælde, v. [3.2] [-ivæl'a]
vbs. (sj.) -ning, jf. -væld. (glda. op-, upwællæ

;

10 især poet, højtid, og navnlig t billedl. anv.)
om vand (kilde olgn.): flyde, sprudle, vælde
frem. Han lader Kilder opvælde (1931:
rinde) i Dalene. P8.104.10. (man har) fun-
det stor Hinder af opvældende Vand, hvil-
ket med Omkostning maa oppompes.-ÉPowf.
Atla8.III.178. VSO. || billedl. ell. i sammen-
ligninger, det Vand, som jeg vil give ham,
skal blive i ham en Kilde af Vand, som
opvælder (1907: fremvælder^ til et evigt

20 Liv. Joh.4.14. *Orchestrets Dyb . . | Hvorfra
den rige Tonestrøm opvæ\ded.PalM.(1909),
11.427. der (kom) en Opvældning af Barne-
troens længe næsten udtørrede Følelses-
bølge. Gjel.GL.252. med opvældende Var-
me. Pon^ FX. 485. -vælte, V. [-ivæl'da]
part. -et ell. f -vælt (Spillebog. (1786). 134.
152). vbs. -nlng (VSO. MO. S&B.). {ænyd.
(part.) opvelt; nu sj.) 1) [l.i] vælte opad;
ogs.: vælte om (saa at undersiden kommer

30 opad), hvo som opvelter en steen (1871

:

vælter en Steen opj, paa ham skal den
komme tilbage. Ords.26.27(Chr.YI). vAph.
(1759). VSO. Stenen var opvæltet paa
Høien.MO. S&B.

\\ ^ m. h. t. spillekort:

lægge op (som trumf olgn.). Spillebog.(1786).
134. Den, som har givet, maae lade den
opveltede Trumf ligge til syne paa Bor-
det saa længe, indtil Touren kommer til

ham at spille. Men, efter at han har stuk-
40 ket en saadan Trumf iblant sine Kort,

saa maae ingen mere spørge, hvad Kort
der var opve\i.smst.l52. 2) [3.i] m. h. t.jord-

(masse): rode op. vAph.(1759). Svinene
opvælte Jorden. 7/SO. -vænne, v. [9.i]

[-|Væn'9] (ænyd. opvenne (part. opvant^;
nu næppe br. uden for perf. part.) (efter-

haanden, lidt efter lidt, spec: fra barndom-
men af) bibringe en en vane; vænne til; ogs.:

opdrage ell. (m.h.t. dyr:) dressere. Rostgaard.
50 Lex.046b. refl.: de nu levende Tydske .

.

opvende sig enten for kræsen, eller maae
arbeyde for meget. LTid. 1727. 375.

||
(nu

især dial.) part. opvant anv. som adj. han er
bedre opvant^£>;'yaw^^. OrdbS.(Sjæll.). især
m.flg.præp.: f i (Phil.4.12(Chr.Vl). Mali.
SgH.473) ell. (nu kun dial.) ved (Holb.
Samt.9. LTid.1724.126. Birckner.I V.34. Zak
Niels. GV.13) ell. (nu næppe br.) til (JLod-
berg.ManderupDue.(1 711 ).124. JSneed.III.

60 77. Thurah.B.30) ell. (1. br.) med (AOlr.
FA.148). jeg er opvant (1819: erfaren^ i

alle ting, og hos aUe, baade at mættes, og
hungre, og at have overflødighed, og fat-

tes.Phil.4.12(Chr. VI). Engeland og Holland,
hvor Indbyggerne .. ere opvante ved Kiøb-
md^ndskdih. Holb.Samt.9. *Vel tre Hundrede
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(hunde) næres der (o: i kongeborgen), op-
vante til Kampe.JMHertz.Isr.SO. Karen .

.

var opvant ved alt Slags Arhelde. ZakNiels.
GV.13. (nu næppe br.) attrib.: KomGrøn-
negJ.29. 4 eller 6 Knive . . forretter sam-
me Arbeyde enten af sig selv ved Dri-

ving af en dertil opvandt Hund, eller

et Barns Opsyn. LTid.1725. 110. Stærke
og haardt opvandte Folkes Børn blive

ligeledes haarde og blive ikke lettelig

sjge.Aaskow.MHM. -væve, v. [7.3] [-|væ?-

va] (nu næppe br.) m. h. t garn: bruge helt,

forbruge ved at væve. Det sidste Garn er alle-

rede o'pvævet. VSO -vide, v. [7.i] (ogs. -øle.

FSO. (,Jydsk."), -ulde. F50. („Fyensk.");.

{no. dial. (part.) uppyllt (Aasen.951); jf.jlde
(op) samt hylle op u. IV. hylle; nu kun
dial.) m. h. t. noget fiettei, sammensnoet, strik-

ket: trævle op; sno, vikle op. *Saa snart som
mand en visk kand snoe | og dend igien
opy\åe.Sort.(SamWanske Fers.^ VI.182). Det
her er Garn af en opyldet Hose. OrdbS.
(SjælL). -yngle, v. [9.i] [-løii'la] (sj.) m.h.t.

husdyr: lægge til (se II. lægge éÅA); ogs.:

opfede; opdrætte. Kunde en fattig Bonde . .

derimod opyngle sig selv Heste. PhysBibl.
III.121. -yppe, v. [3.8, 11.1] (sj.) m. h. t.

strid olgn.: (søge at) fremkalde; yppe. 'Du
vilst

I
Med Drotten selv opyppe Strid?

Søtoft.RD.139.
opæde, V. ['cnbiæ-åa] præt. opaad; part.

opædt ell. t opædet (Holb.Pants.II.2). vbs.

(sj.) -ning (Moth.ÆT). (ænyd. d. s., jf. glda.
(part.) up ædhin ( GldaKrøn.Suppl.24), fsv.

upåta)

1) (jfop 7.3; nu især dial. og navnlig i perf.
part.jspise, æde fuldstændig op. de Køer,
som vare . . magre paa Kjød, opaade (1931

:

aadj de syv Køer. IMos.él.é. Rov-Fugle
skulleopæde eder paa Strandbredden.5irc/i.
11.135. *En graadig Fugle-Skok opaad hvad
som var ssLSiet.NKBred.Metam.348. O, de
Niddinger I De Uhyrer I De har opædt min
prægtige KTSindseka.ge.Bøgh.III.105. Feilb.

*naar krokodillen ynksomst græder, | den
allersnarest folk opæder, se Krokodille 1.

II (Jf- op 7.2; dial.) om dyr: ophøre med at

æde; æde færdig. Feilb. OrdbS.(Sjæll.).\\(jf.
bet. 2.1 ; sj.) m. obj., der betegner lokalitet:

fortære alt det spiselige, der findes paa ved-
kommende sted. General L. havde sit Hoved-
qvarteer paa Postgaarden, der saaledes
myldrede af fiendtlige Officierer . . og af
dem var saa opædt og opdrukket, at det
ikke var for mig at tænke paa Mad eller
Drikke. Agre.EK.84.

|| (jf bet. S.2) om skade-
dyr: ødelægge ved at æde helt ell. delvis. Dette
Klæde er reent opædt af Møl.7S0. 1.55.
smst.IV.0123.

2) videre anv. af bet. 1. 2.1) (nu især bibl.)

bruge (især: en andens) formue, gods osv.

fuldstændigt til livets ophold (oftem.bibet.:
paa en gridsk ell. ødsel maade); sætte over
styr ved fraadseri, ved ødselhed, (ogs. m. per-
sonen, hvis formue osv. bruges, som obj.).

Vee Eder, I Skriftkloge og Pharisæer, I

Øienskalke! at I opæde Enkers Huse, og
paa Skrømt bede længe. Maith.23.14. det
var paa de Tider aliene anseet for Christen-
dom hos Potentater, at underkaste sig

blindt Pavens Villie, og at lade de Ita-

lienske Geistlige udplyndre og opæde Lan-
det. l?oZ6. Z/i. 70^. du har forført Monsr.
Leander til at ødelægge alting, og at opæde
sin gamle ærlige Fader i hans Fraværelse.

10 sa.Abrac.1.1. *Da tænkde ei Manden
I
Paa

Lækkert for Tanden,
|
Opaad ei sin Arv

og sin Tid I Grundtv.Saxo.il.80. TBaden.
Suppl.71. 2.2) (nu næppe br.) reft., om for-

retningsvirksomhed olgn.: have saa store
udgifter ved drift osv., at samtlige ind-
tægter medgaar hertil. VS0.IV.0123.

3) overf. anv. af bet. 1. 3.1) (nu især bibl.)

m.h.t. person: bringe til at dø; dræbe; ogs.:

nedbryde (stærkt); svække (stærkt).
20 man skal opæde Kain (j: keniternes folk;

1871 : Kain skal hjemfalde til Undergang^.
4Mos.24.22(Chr.VI). jf bet. 3.2: De skal

fortæres af hunger, og opædes af hede-syge
og bitter ødeleggelse (1871: fortæres af

hidsig Sygdom og bitter Sot). 5Mos.32.24
(Chr.VI). Skulde jeg have ladet mig be-

væge af Snak, saa havde jeg lenge siden
været opædet af Chsigrin. Holb.Pants.II.2.

3.2) (især CPj m.h. t. ting: (ødelægge og) ud-
30 slette; gøre det af med. (især om gradvis

udslettelse af noget). Dialæpha er, naar tu

Vocaler, den ene i enden af ét og den an-

den i begyndelsen af et andet ord, løber så-

men og næsten opæder hverandre. Høysg.
AG.203. Naar engang de gamle Heder er

borte og opædt af lUrdLktorerne.AchtonFriis.

JL.I.381. paa Anholt opaad Fyret en hel

SkoY.HowardGrøn.SF.14. || om naturproces:

nedbryde; opløse, de (o: afguderne) ere ikke
40 guder; og de selv skal opædes (1871: for-

tæresj omsider (o: ligesom deres klæder).

Bar.6.71(Chr.VI). Moth.Æ7. Jernet op-
ædes . . efterhaanden af Rust. itfO. 3.3)

(1. br.) tilegne sig helt og holdent; lade op-

gaa i noget andet; opsluge. Nu tænckte
(Xerxes) med denne forfærdelige Magt at

opæde de Gr3ecker.Holb.Intr.l.l3. intet

(vil) kunne redde det gamle Højre (i Sver-

rig) fra at opædes af NSizismen. BerlTid.
50 ^^/il934.M.10.sp.2. jf.: *Jeg opæder for-

trinsvis Piger med Nerver i Skindet. JF
Jens.Di.56. \\ i videre anv., fx. (sj.) m. h. t.

vejlængde: tilbagelægge; „sluge", som
alle Danske fablede han om Rejser, om
at opæde alle Breddegrader. J"KJen8.iV^.

47.

op-ædle, V. [9.2] [-|æ-3l8, -læS'la] vbs.

-ing. (nu sj.) 1 ) m.h. t. person : gøre ædlere

af tankegang; forædle (1). hun havde af-

60 lagt et højtideligt Løfte om aldrig at for-

lade Tribunen, men udelukkende hellige

sit Talent til literær Opædling af Varie-
téernes naive Publikum.E8m.Z.i59. 2) m.h.t.

dyr ell. ting: gøre mere værdifuld (ved om-
hyggelig behandling); forædle (2); spec. m.h.t.

jordstykke: opdyrke. Anlæg til Landets
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bedre Dyrkelse og Oipædling. KSelskSkr.

VIIA77. -ægge, v. [2.i, ll.i] jf.i E læses

som E (i) oipegge. Høysg.Anh.iy. v6s. -else

(8. d.). (især ^) (ved gentagne forestillinger,

opmuntringer olgn.) anspore, tilskynde, op-

ildne til noget, (især i forb. w. tiV. *(bør-

nene) Som hånd (o: læreren) har til Dyed
opegged,

I
Og holt til at kiende Gud.

Sort.Foet.)(6^: Den Nys-Gjerrighed selv,

hvortil hun opeggede ham, var Sæden til

enYide-Lyst.Eiv.(1914).IV.16. I fik Læge-
midler . . til at opmuntre de Sorgmodige,
opegge de Sløve. Jacobi.Luxd.24. Sibb.1.31.

Opægget ved den Modstand, han mødte,
hengav han sig snart til en oprørt og
lidenskabelig Stemning. FC0ls.PM.32. \\ nu
især (m. nedsæt, bet.): tilskynde til voldsom
adfærd; ophidse. Bønderne . . opæggede
(kong Haralds) egen Søn Svend mod ham.
Holb.DH.L90. *En Gedebuk er stolt af

Skjægget,
I
Og er til Vrede let opægget.

Abc.lO. *hvad først dem huldt forbandt,
|

Opegger nu til Tvedragt og til Fiendt-
\ighed.0ehl.L.L269. de opægge (Chr.VL
afvig.; 1931: ophidser^ Staden imod dig.

Dom.9.31.
II (1. br.) m. h. t. følelse: fremkalde;

ogs.: gøre stærkere; ophidse, opegge Ens
Begierlighed. VSO.LV.0133. naarFrihedens
Slegfredbørn hos os søge at opægge Stands-
egoismen. Lehm.l V.82. M0.IL286.

\\
part.

opæggende anv. som adj. et heftigt, op-
æggende Sprog.CPalM. 0.453. (en) Mangel
paa Evne til at se Stridsæmnet fra Mod-
standerens Synspunkt antog en opæggende
(Brandes.DD.lO: irriterende^ og lidet vin-
dende Form. jBrrtndes.L575. CO -æggelise,
en. f,t. -r. {ænyd. d. s.) vbs. til -ægge; ogs.

om de handlinger ell. ord, med hvilke man
søger at opægge, ophidse. VSO.LV.0133. MO.
LL.286. alle disse Bravader og Opæggelser
er kun et sparsomt Udvalg af de Skry-
derier, hvormed Avisens Redaktør . . har
hidset . . Officerer . . til at begaa Dum-
heder overfor Politikens Redaktion. PoL
'^'^/d886.2.sp.5. kejserens opæggelse af Bu-
gislav til fejder mod Danmsirk.JOlr.(Hist
Tids8kr.lOR.n.288). -æske, v. [3.3, 5.2]

{ænyd.op-jUpeske,mnt.upeschen; nu næppe
br.,'jf.: „fordum." VS0.L52) opfordre (2),

tilskynde (til noget), med . . kraftfulde Ord
. . opæskede (han) at gribe til Vaaben.
Rahb.Fort.L.3i3. *(jeg) Opæsker eder flux
at rømme TTondhiem.sa.Skuesp.L.299.

\\

spec. (jf. op 6.1 og opfordre 3^; opfordre
(en by osv.) til overgivelse. De lode strax
opæske Staden, men Borgerne svarede,
at de vilde holde ud til det Yderste. Holb.
DH.IL.446. Thaar.KS.375. -øjne, v. [3.3]

[-|(ni'na] (,//". dial. opøjet, opmærksom olgn.

(MDL. Esp.248.154); sj., nu næppe br.)

faa øje paa; opdage (3.2). Ere Forsynets
Spor saa usynlige, at man maae bevæbne
sig med philosophiske Forstørrelses Glas
for at opøyne dem? O Guldb.Br.187. -ale,
V. se -ylde. -»jse, v. [-|ø-'s8] vbs. •n\ng(VSO.
Drachm.F.n.59. se ogs u. bet. 2.2^. (ænyd.

d. 8., glda. upøsæ) I) [l.i, 3.2] (nu 1. br.)

bringe (vædske) fra et lavere sted til et højere

ved at øse; øse op; ogs.(jf.oip 1.2): fjerne
fuldstændigt ved at øse. (flodhesten) fordrister
sig, at den kand opøse Jordanen med sin
mund.Job.40.18(Chr.VL). Høysg.S.310. Op-
øse Vand af Brønden. KSO. (kvinderne) op-
øste . . Vand og overgød Halsen og Brystet
dermed. Zakmels.K.78. billedl: *Skal Fol-

io ket opøse,
|
Med Bagen af Haand, | Vor

Lærdoms Bundløse . .
|
Da reen er den

Regning, |
Vi spildte vor Tegmng.Grundtv.

Udv.IV.309.
II

spec. m. h. t. søbemad olgn.:

øse op i tallerkener, kopper osv. Suppens
Opøsning.F/SO. Maden er opøst. JfO. Ulf
var oprømt, ledede . . Opøsningen af en
ny „gammel" Bolle. Drachm.F.lL.59. bil-

ledl: *den Lyst (o: glæde, fryd), som vor
Arm vældig opøser os

|
I Korinthiske Kar,

20 fremfor de svagere
|
Pillegrimme, som

drak, af deres hule Haand. Ew.(1914).IIL.
313. 2) i videre anv. ell. (ved omtydning af)
et etymologisk forsk, ord {ænyd. (part.) opøst i

bet. 2.1; maaske sa. ord som sv. upposa, egl.:

upp-posa, (faa til at) svulme op, hvis 2. led

er sammenhørende m.da.dmZ.puse op, svulme
(MDL. jf. Kalk.LLL.530), pusen, opsvulmet,

hoven (MDL. Feilb.), pyse (MDL.410),
skaansk-bornh. pysa. (Esp.263.465), besl. m.

30 puste; sml. oppuse(n); ell. sa. ord som no.

opøst, ophidset, jf. no. opøsing, oldn. upp-
æsing, ophidselse, hvis 2. led hører til no. øse,

oldn. æsa, sætte i heftig bevægelse, i aflyds-

forhold til no. æse, gære, su. jåsa) 2.1) (nu kun
dial.) i forb.YSdve, blive opøst, især om
ulykke, uro, strid olgn.: være opstaaet, ud-
brudt (henholdsvis: opstaa, udbryde); ogs.:

være i gære, ved at bryde frem. (der var)
en stor ulykke op^st.Moth.025. *hver vilde

40 sig
I

Ved Bordet øverst sætte. | Da blev
opøst et Klammerie:

|
Det gik paa Liv og

Ære. Reenb.I.lOl. her kand I see, hvilken
Ulycke der er opøst ved dette Giftermaal.
LCom Grønneg.1.148. Hvad der vil blive en
Glæde opøst, naar jeg nu beretter ham
dette. TBruun. Kierlighed paa Prøve. (1781).
27. Det hedder endnu blandt Almuen:
hvad mon der være opøst? o: paa Færde.
VSO. der har ikke været meget opøst

50 (o : i vente) for ham. OrdbS.(Møn). 2.2) f
intr.: svulme op; løbe over; som vbs.: Gal-
dens Opøsning o: det at Galden løber over.
Gram.Nucleus.505. -ave, v. [9.i] [-|ø-'v9]

vbs. -else (HjælpeO. Nær ogFjern.^*/il878.

2.sp.L UBirkedal.(DTidsskr.l899.519). FSa-
dolin.Nerve-Helse.(1908).18) ell. (sjældnere)
-ning (BrUcker.Præsfeuddannelsen.(1883).64.
D&H.). {jf. SV. uppova; endnu ikke i MO.;
især tp) m. h. t. person: ved stadig øvelse

60 og belæring bibringe, lære en færdighed,
kunst osv. ell. indprente , uddybe en tidtigere

tilegnet færdighed, kunst osv. hos (jf. op-
træne j. (især i forb. m.præp. i). Budstikken.

^/sl877.282. hendes Forsæt om uden Skaan-
sel at opøve ham i Arbejdsomhed, Ædrue-
lighed og Orden. ZakNiel8.K.9. Derfor var

XV. Rentrykt »»/^ 1934 74
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det bedre . . naar noget mislykkedes for

os . . at vi (tog det) som et Vink om, at

vor store Opdrager (o: gud) vilde opøve
os til at kunne noget og udrette noget iW.-

PSiyns.EKoch.LysiMørke.II.(1894).41. Maa-
let for Skolens Arbejde i Latin er i Følge
Skolereglementet af 1632 . . at opøve Di-

sciplene i den størst mulige Færdighed
i . . dette Sprog. BjKornerup.FS.93. re/l.

:

(hun) opøver sig i Opofring for sit Nutte-
hjem. JoJisWulf.OU.172. || m.h.t færdighed,
kunst olgn.: indøve. Meddelelse af Natur-
kundskab fører en Opøvelse af klar Tænk-
ning og nøjagtig Udtryksmaade med sig.

Samfundet.^''U1900.1.sp.3.\\m.h.t. naturanlæg,
evne, tanke, følelse: (fremkalde og) udvikle,

uddybe ved en bestemt opdragelse, livsførelse

olgn. denne opøvning af ævnerne (kan)
aldrig blive rigtig sund i den gamle skole.

Brilcker. Præsteuddannelsen. (1883). 64. Det
opøver tilliden hos en til mennesker, dette,

at kende flere, som man fuldt ud kan stole

]pk.smst.47. et Publikum, der aldrig (har)
tænkt paa at opøve Øjet til den Aarvaagen-
hed, der er den første Betingelse for al

Kunstbetragtning. TiZsfe.iP06.5i4.

I. Or, subst. (i bet. 2: en. JBaden.OrtO.
160. — if.VSO. pi), (ogs. skrevet Orr. —
ogs. Ur, et. Cit.l756.(NkS4'>813b). OrdbS.
(bornh.). jf. hallandsk ur. SvLM.B13.378).
(sv. (dial.) or; vistnok nydannelse til oret;

dial.) 1) det orede i mel ell. gryn. Ordb
S.(bornh.). ogs. om de af insekter (som (bore)-

biller ell. mider) løsgnavede ell. ødelagte stof-

fer; ormemel OrdbS.(Fyn), jf.: Or
|
det

1

Er siøf. Moth.042. 2) (larve af) forskel-

lige smaainsekter (som biller ell mider),
der lever i mel; især om melorm. JBa-
den.Gram.55. jf: Ur o: Møll i Træ ell.

Mæ\.Cit.l756.(NkS4'>813b). Orr: NvEaven.
Orth.130. JBaden.OrtO.160.

II. or, interj. [(O'Or, (or', cnr ofl.] brugt
m. lign. bet. som III. aar ell. (visse anv. af)
V. aa (jf. II. o), om Natten laa jeg og
drømte om alle de Djævle — Kan du
ikke huske det? — Jo-o, nu du siger det,

kan jeg nok huske noget om det. — Or,
jeg blev saamænd ikke mig selv igen, før
jeg næste Dag fik talt med dig. OMiinster.
BøjereMagter.(1916).13. Jeg tror, Tante S.

engang har haft en stor Sorg . . — Saa-e,
hvad skulde det være for en stor Sorg?— Or, det har naturligvis været noget
med KæTVigheå.smstll. „Er Fugl et Dyr?"
. . Man beslutter at svare Ja med forkla-
rende Tilføjelse. Man naaede ikke saa
langt: — „Orr, da kan du selv se. Hun
siger det ogssiSi.*'BerlTid.Vi,1934.Sønd.7.sp.l.

jf. smst.sp.2.

Oracle, OracalCnm), et. se Orakel.
Or-ager, en. (ogs. skrevet Over-, Junge.

jf.Moth.A65.042. VSO. MDL.). (ænyd. or-,

offuerager, skaansk orager (Rietz.8'38), jf.
skaansk oravång, vang, som ligger brak;
1. led vist identisk m. I.Ore (s. d.) || m.h.t.
formen Overager J/". Overdrev || nu kun

dial. (især sjæll.)) om forhold (paa Sjælland)
før udskiftningen: mark, agerskifte, der for
længere ell kortere tid (if. Moth.042 hvert
andet aar) ligger udyrket hen som græsjord
mellem de dyrkede skifter, ell som er en en-

kelt mands (ell. nogle enkelte mænds) særeje
og saaledes kan være uden for det alm.
trevangsskifte (jf. Olufs.(YidSelskAfh.H.ist.

1.333)); endnu (sjæll.) om grønjord. LTid.
\o 1759.402. en god Fælled eller gode Or-
Agre at lade (gæssene) gaae paa. Samleren
forLandboen.I.(1789'90).121. (faarene) kan
græsses paa en udskiftet Lod, nemlig:
ved at vogte dem paa Overagre eller den
hvilende Jord. Bøegh.AJ.235. VSO. Dan-
marksFolkeminder. IV. (1909).37(fra Eorns-
hd.). Thorsen.162.
Orakel, et. [o'rBg(a)l] ^f m.fr.form

Oracle. Holb.JH.1.222. sa.MFbllOl. Kraft.
20 Logik.(1751).300. y/". Oraclesprog. Blich.

(1920).X1X.27. t Oracul. Kom Grønneg.II.
206. LTid.1728.170. jf. (m. ren lat. form)
Oraculum. Pflug.DP.601). flt. orakUr ell

t orakeler (Langebek.SA.42). {(gennem fr.

oraclej fra lat. oraculum, til orare, tale,

bede; jf. orakle samt Oration osv.)

1) (nu sj.) et (ofte uklart ell flertydigt)
raad angaaende, svar paa spørgsmaal om
fremtiden ell. om menneskelige forhold i al

30 alm., if. flere oldtidsfolks (navnlig græker-
nes) tro givet af guderne gennem varsler i

naturen osv., der udtydedes af præsteskabet,

ell ved udtalelser direkte gennem en præst-

inde (ell. præst), der under en ekstase tænk-
tes besat af guddommen; orakelsvar. Holb.
Ep.III.127. *det hellige Orakel,

|
Som

Skibet denne Gang har bragt fra Delos.
OehlS.227. Berømtest er . . Kroisos-Orak-
let: Lyderkongen modtog Forsikringen

40 om, at naar han vilde drage i Leding
mod Perserne, skulde han komme til at

opløse et stort Rige. i'VPonZsen.Oi).^?. sa.

DG.42.
2) (institution med) helligdom og

præsteskab, hvor orakler (1), orakel-
svar gaves; især om en saadan helligdom
i Delphi i Grækenland. Holb.JE.II.516. det
var sædvanligt, at de som spurdte Orak-
lerne til Raads, de pleyede at tegne og

50 opskrive hvad Svar de fik. Gram.(KSel^
Skr.II.97). HSchwanenfl.OK.72. officielt

var (det) forbudt at raadspørge de helle-

niske Orakler angaaende en Krig mod
Hellenere. J'VPow/sm.OD.S^. jf.: Oraclet
siiger, at du skal opoffres, og ved din
Død Krigshæren reddes. Holb.Ulli1.2.

3) billedl ell. i sammenligninger. 3.1) (jf.

bet. 1) om udtalelse; dels om spaadom
(hvis opfyldelse man anser for sikker) : Orac-

60 let, der saa strax og lige for hans Øjne
begyndte at gaae i Opfyldelse.Blich.(1920).
XVIII.200. især (nu l.br.) om spaadom-
mene i biblen: Ifølge de prophetiske Orak-
ler forventede Jøderne, at Messias skulde
fødes i Betlehem. 7iS0. || dels (især W)om
ytring (i al alm.), der anses for at være en

1
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uimodsigelig sandhed, den højeste visdom

olgn.; ogs. (m. henblik paa orakelsvarenes

flertydighed og dunkelhed) om uklare, taa-

aede bemærkninger (der gør krav paa ufejl-

barhed), naar han bød dem at troe end
de selsomste Ting, toge de ikke i Be-
tænkning at fornægte deres egne Sand-
ser, holdende hvert Ord som et Oracle.

Holb.MFbl.lOl, Som smaa Børn vænnes
man til at holde alt for et Oracle, som
siges af de Ældre. Kraft.Logik.(1751).300.
*Saa kløgtig, at fra hendes Mund

|
Var

hvert et Ord mig et OTakel.Winth.VL69.
VilhAnd.PMJI.21. 3.2) (jf. bet. 2; især W)
om person, hvis udtalelser anses for absolut

sikre og utvivlsomme; ogs.: udmærket raad-
giver. (han var) agtet som et stort Orakel
i Historisk Yiåenskah.KSelskSkr.1.239. Han
er sin Meenigheds OiRkel. FrSneed. 1. 77.

Smaafolk, som enten ved høi Fødsel . .

eller andre tilfældige Omstændigheder ere

. . opdragne til at ansee sig for uomtviste-
lige Orsikler.Winth.IX.159. Distriktslægens
Frue . . havde i sin Tid været Gouver-
nante paa en Herregaard og var Byens
æsthetiske Orakel. Schand.BS.88. han var
mit Orakel, jeg fandt ham altid overlegen,
hvad eller hvem det så gjaldt. Børd.DBTJ.
137. 3.3) (1. br.) om ting, navnlig skrift,
som man altid kan faa de nødvendige op-

lysninger af. Mismodig greb jeg Bibelen
. . jeg vilde see, om den ei kunde være
mig et Orakel. IICAnd.XI.83. alle Rejsen-
des Orakel og røde Ven, den alvidende
Badecker. Jørg.BNS.loO.
Orakel-, i ssgr. (især religions- hist. ell.

[3) til Orakel 1-2; fx. (foruden de ndf. an-
førte): orakel -agtig, -kult, -ord, -præst,

-stemme, -søgende, -tale, -tekst, -vers,

-væsen, se navnlig FrFoulsen.OD.4ff. sa.DG.

19f. -gnd, en. guddom, som man paa-
kalder for at faa et orakelsvar, ell. som be-

skytter et orakel. FrFoulsen.DG.19. -mæs-
sig, adj. som er i overensstemmelse med ell.

minder om, har karakter af et orakel (1);

spec: gaadefuld, dunkel (Lundb.). *noget
vist Junonisk | Og Majestetisk, noget
halvt Dodonisk, |

Orakelmæssigt. Ær^;./).

111.71. (han) syntes at afvente flere

gyldne, orakelmæssige Ord fra sin Over-
ordnedes Mund. Schand.AE.63. -sipaa-
dom, en. (1. br.) d. s. s. -sprog 2. Falst.

Ovid.103. -sprog, et. 1) (1. br7) den (ofte

dunkle ell. tvetydige) udtryksform ell. stil, i

hvilken orakelsvarene i reglen var affattet;

billedl., om dunkel ell. tvetydig udtryksmaade.
VSO. de Tanker som Hamann i sit ejen-
dommelige Orakelsprog havde søgt at ud-
brede gennem Flyveblade ogSmaaskrifter.
TroelsL.BS.III.163. 2) udtalelse af et orakel;

orakelsvar. Leth.(1800). \\ især i sammen-
ligning ell. billedl. denne Commentar blev
antagen som et Orakelsprog. Tode.VI.193.
ethvert Smiil om den skjøntalende Mund,
ethvert Glimt fra de opildede Øjne, er et

Tankesprog eller et Oracelsprog. Blich.

(1920).XXVII.60. „Fader har sagt«, „Fa-
der mener" — det har, fra vi Børn var
smaa, været det Orakelsprog, overfor hvil-

ket al Diskussion standsede. Nans.FR.93.

-svar, et. d. s. s. -sprog 2. Leth.(1800).
FrPoulsen.DQ.14. billedl.: Mon det ikke
egentlig var en „umoralsk" Komedie?
Det maatte man vente at faa Oplysning
om i det Blad, man ventede sit Orakel-

10 svar ira.Schand.TF. 11.243. orakle, v,

[o'rBgla] -ede. {ty. orakeln; afl. af Orakel;
l.br) udtale et orakel(svar). Udover at

sælge (besværgelsesvers) formidlede Pætus
Orakler til private, ligesom han ved fest-

lige Lejligheder oraklede paa egenHaand.
NisPet.SG.251. smst.328.

I. Orange, en. [o'rBi\j8] flt. (i bet. 1-2)

-r. {fra fr. orange, omdannet af ital. aran-
cia (jf. Pomeransj; egl. et persisk ord; jf.

20 II. orange. Orangeade, Orangeri) 1) (poei.

ell. fagl.) fællesbetegnelse for frugter af de
til slægten Citrus L. (se bet. 2) hørende plan-
ter; især som fælles navn for appelsin,
citron og pomerans; ofte spec. om appel-
sin ('egentlig orange. MentzO.Pl.l22). Éolb.
Anh.128. hun havde afplukket en Orange.
LTid.1736.301. *Var du i det Land, hvor
Citronen voxer vild?

|
Hvor Orangen (æn-

dret fra: \
Guldorangen, se Blich.(1920).V,

30 121) gløder i Sommersolens Ild ? Blich.

Snkl.123. *Orangens søde Skive
|

I din
Purpurmunds Indfatning | Fik, for Tabet
af sin Guldhud,

|
En guddommelig Er-

statnmg.Aarestr.SS.IlL169. MentzO.Pl.l22.

jf. bet. 3: jeg havde slaaet Knæskallen, saa
denne fik Farve som en Orange. HCAnd.
Breve. II. 653. 2) (bot.) ^ om buske ell.

mindre træer af slægten Citrus L.; orange-
træ; især om arterne appelsin-, citron-

40 og pomeranstræ. Orangerne vare allerede
udsprungne. F/SO. CVaupell.S.104. Warm.
Frøpl.272. 3) (jf. II. orange; vist forkortet

af Orangefarve; fagl, især farv.) brand-
gul ell. rødgul farve; ogs. om farvestof.

det grønne og Orangen, hvilke Newton
regner blandt Hoved-Farverne. I/Ttd.i75P.

448. De Pariser Damers Yndlingsfarve er
paa nærværende Tid Orange. HCLund.
Samler.L(1803).14. PapirL.280. Hage.''858.

50 IL orange, adj. [o'r^i^Ja] (dial. orangse.
PNSkovgaard.B.163. f oranje. Moth.043).
{ty. eng. fr. d. s., holl. oranje; adjektivisk anv.

af I. Orange ell. forkortelse af orangefar-
ve(t); især mal.) af brandgul ell. (gylden)
rødgul farve som skallen paa en ap-
pelsin. Orannie . . Er brandgul. Mo/^.O
43. den rødgule, orange Yarve. Ørst.III.

177. Østre Herredskompagni har røde .

.

Vestreherreds brandgule (orangse) . . Op-
60 slag og Krave. PNSkovgaard.B.163. gule

Blomster med orange eller brunt Anstrøg.
Rostr.Flora.n'(1925).263. jf.: Den Farver,
som kan farve orange paa Bomuld, er

som Regel stolt derai. Den gl.By.1927.40.

II (jf. I. Orange 3j i substantivisk anv. Det
Orange frembringes ved Lysbølger af en

74'
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lidt mindre Brede end det Rødes. jØrs«.

IIL183.
Orange-, i ssgr. (f Oranje-t se u. Oran-

gefarve. .?/.Oranie-Green. LTid.1737.374).

fx. (foruden de ndf. medtagne) til I. Orange
2 (1. br.) ssgr. som Orange-allé, -frugt, -gren,

-have, -lund, -skov.
Orangeade, en. [orBix'Ja-Qa] flt. (1. br.)

-r. {fra eng. ell, fr. orangeade; afl. af I.

Orange; især restaurations-spr.) kold blån-
dingsdrik, indeholdende pomerans-
ell. appelsinsaft, sukker, (mineral)vand
ell. vin m. m. Frimon.Lexicon.(1807). 190.
Sønderby.Midt i enJazztid.(1931).80. Nutids
Mad.(1931).399.
Orange-blad, et. [1.2] især (fagl.) i

flt, om de tørrede blade af pomeranstræet;

pomeransblade. VareL.^782. -blomist, en.

[[.2] S&B. BageJ'877. |] især (fagl.) i ssgr.

som Orangeblomst -olie (æterisk olie, som
udvindes af kronbladene af pomeranstræets

blomster; pomeransblomstolie. S&B. VareL.^

704), -vand (vædske, som udvindes (især)

af de friske blomster af pomeranstræet, og

som benyttes til parfume. S&B. Sal?XIK.
389). -essens, en. [I.l] (fagl.) udtræk

af pomeransskaller ; ogs. om orangeblomst-

olie. SaUXIX.389. -farve, en. [I.l]

(jf. -farvet samt I. Orange 3, II. orange
slutn.). OeconH.(1784).L175. VSO. Jo meere
denne Frugt (o: ananas) modis, jo meere
forlader den sin grønne Farve, og faar en
Oranie F&rv e.Pflug.DF.1115. -farvet,
(part.)adj.[l.l](jf.-fsirye8amt-g\i\y-gy\åen,

-rød^ d. 8. 8. II. orange. Skrivter afNatur-
historie'Selskabet. III2. (1794).185. Orange-
farvede Shavls af Klæde brodert med
Sølv eller G!Vi\iii.HCLund.Samler.1.(1803).
14. orangefarvede Gardiner. TidensKvin-
der.^U1934.33.8p.l. -gul, adj. [LI] (jf.-gyl-
den, -rød samt -farvet^ rødgul som en orange.

VSO. HavebrL.HI.115. || i intk. som subst.

Sommernattens Himmel (straalede) lige-

som et blankt Skjold. I den nederste
Ende af Skjoldet anedes nogle stærkere
Farver, rosarødt og orangegult. Drac/im.
UB.ll. -gylden, adj. [I.l] (sj.) (rødlig)

gylden som en orange; i substantivisk anv.:

den luegrønne Rand af Himmelen . . gli-

der over i orangegyldent. ThorLa.(Danne-
brog.^''U1908.1.8p.7). -hus, et. [1.2] (nu
næppe br.) væksthus, der benyttes til over-
vintring af orangetræer olgn. stedsegrønne
planter (jf. Orangeri, Orangerihus^. Have
D.(1762).244. -marmelade, en. [I.l]

(efter en^'. orange marmalade; kog.) marme-
lade, der væsentlig er lavet af appelsiner.
Frk.J.Sylteb.40. Man fik smaa Tvebakker
med Orangemarmelade og Sandwiches,
ligeledes paa engelsk. KLar8.GHF.I.189.
•morbær, et ell. (som plantenavn) en.
(den spiselige , orangefarvede frugt af) det
til morbærfamilien hørende træ Maclura au-
rantiaca Nutt. HavebrL.HI.115. -mei^|e,
en. (if. II. orange; fagl.) mønje. fremstillet

af blyhvidt og anv. som malerfarve; guld-

cinnober. YareL.^554. -olie, en. [I.l] (fagl.)

æterisk olie, fremstillet af appelsinskaller.

Hage.^877.
Orangeri, et. [orBiiJa'ri-'; i ssgr. or&iy-

Ja'ri-] flt.-er. {fra fr. orangerie, af oranger,
orangetræ; gart.) samling (have, mindre lund)

af orangetræer olgn. (indførte) planter; ogs.

(og især): væksthus til overvintring af
orangetræer olgn. Cj/". Orange-, Orangeri-

10 hus;. LTid.l73L560. EPont.Atlas.il. 227.
Ved at bygge det Orangerie . . og ud-
styre dette med Sydeuropas skjønneste
Producter, fandt han om Sommeren en
behagelig MoToe.Blich.(1920).Vin.33. for-

uden Julegranen var der smykket med
Palmer og andre grønne Planter fra Oran-
geTiet.EmilRasm.PB.168. HavebrL.HL182.
Orangeri-lins, et. (foræld.) orangehus.
LTid.1745.8. Et Orangerihus med Laur-

20 bærtræer i Baljer og Potter blev opført.

TroelsL.BS.1.22. -træ, et. (foræld.) især

i flt., om træer, som dyrkes i et orangeri.

OeconJourn. 1757.893. HaveD.(1762).207.
Lundb.
orange-rod, adj. [1.1] (jf. -gul, -gyl-

den samt -farvet; af brandrød farve som
oranger (I.l). Himlen antog dette vidun-
derlige orangerøde Skær, der er saa ejen-

dommelig for de romerske Solnedgange.
20 Bergs.FM.106. Frem.DN.558. -skal, en.

[I.l] D&H. jl
især (fagl.) i ssg. Orangeskal-olie

(pomerans(skal)olie. SaUXlX.389). -træ,
et. (jf. I. Orange 2 samt Orangeritræ; %
træ af slægten Citrus L. (hvortil bl. a. appel-

sin-, citron- og p>omeranstræet). Orange og
Citron TxddeTne.LTid.l725.159. Schaldem.
HB.I.178. HavebrL.HL182. -væver, en.

\ en art orangerød ildvæver, Pyromelana
franciscana. Wiese.T.L145. SaUXII.224.

40 orangse, adj. se II. orange.
Orangutang, en. [o'rBn(g)U|taii(')]

(zool. Orangutan. BøvP.II.23. Brehm.DL.^
III3.173. — nu 1. br. Urangutan. Sall.
894. .;7.; Urang- Utang. vAph.Nath.VIIL
445. 'Ourang-Outang. FrSneed.1.6). flt.

-er. {ty. orang-utan, eng. orangoutang, fr.

orang-outan(g); egl. et malajisk ord m.
grundbet.: skovmenneske; zool.) asiatisk
menneskeabe, Simia satyrus. Cuvier.Dyr-

50 hist.I.91. BøvP.1.52. (digteren:) Publikum
— hal Det er som Bagdelen af en Orang-
utang l/SyLa.5Z).iO.

II
(spøg. ell. nedsæt.) om

menneske, spec.om menneske med lange arme
(D&H.). hvodden kommer han saa her,

den Rangutang? VFie^.r/mm.i65. natur-
ligvis havde de to kjoleklædte, plettede
Orangutanger (o: opvarterne) spist (isen).

OOtt.Med unge Øjne.(1921).91.
oranje, adj. se II. orange. Oranje-,

60 i ssgr. se Orange-.
Oration, en. [or^'Jo-n] (f Orats. Moth.^

078. Sort. Poet. 28. Kyhn.PE.5). flt. -er.

{ænyd. oratz, jf. holl. oratie; fra lat. oratio

(gen. -onis;; afl. af orare, bede, tale; jf.
Orator osv. samt Orakel; nu 1. br.; navnlig
arkais.) (offentlig) tale (navnlig: af
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mere højtidelig art); ogs.: prædiken.
der skal ogsaa holdes en Oration paa
Raad-Huset den første Dag, jeg bliver

introducered. Holb.Kand8t.(1731).lII.5. I

Orationer vigede han snart ingen uden De-
mosthenes. -Sw^imJ/.i88. Leth.(1800). Kir-
kens Præst . . har sikkert holdt en skøn
Oration I VLorenz.(GadsMag.l932. 639). O
Orator, en. [o'ra'tmr] ftt.-er [orB'to'rQr,

-'to'(r)j] {fra ?af. orator, afl. af orare (se u.

Oration;) person, som (ofte) holder (offent-

lige) taler (af mere højtidelig ell. retorisk

art); taler; spec: person, der har (store)

evner som taler. Eolb.Kandst.(l?31).III.5.

Éøysg.S.a?^. Af Naturen var (Tegner) sna-

rere Orator end Poet. Han har lavet yp-
perlige T&ler. NMøll.VLitt.ITI.848. Mine
Venner sagde, at jeg var en elendig Taler,

tør og stammende. Og nogen stor Orator
er jeg vel egentlig aldrig blevet. Tilsk.

1933.11.256. Oratorie, et. se Oratorium.
tU oratoriisk, adj. [orB'to'ris^] Oratorisk
(d. V. s. Oratdrisk/ Høysg.AG.170. {ænyd.
d. s. (DGrammat.in.284); afl. af Orator;

jf. lat. oratorius) hørende til ell. ejendomme-
lig for en taler ell. talekunsten; ogs.: stem-

mende med talekunstens regler; retorisk.
ret distincté og oratorisk at læse. LTid.
1730.596. de Oratoriske Skrifter ("a/" Cicero;.

smst.1740.48. den reene Sandhed uden all

Oratorisk Prydelse og Sminke. smst.l750.

339. Talen havde . . skaffet ham hans
Livs største oratoriske Succes. Brandes.H
D.114. Det er Brandes' Kunst at bygge
et Stykke Prosa oratorisk op. Kehler.KK.
100.

II (1. br.) om person: som dyrker tale-

kunsten, ell.som har (særlige) evner som taler;

veltalende. Her befindis den Oratorisk
Bonde i denne sin Talis Indhold at bruge
flinke Beviismnger.Nysted.Rhetor.23. Ora-
torium, et. [orB'to'riom] (ogs. Oratorie,

især i ssgr. som Oratorie-komponist, -san-

ger^, best. f. -iet ell. (nu næppe br.) -iummet
(BiblLæg.1813.177); flt. Aer, {fra ital. otsl-

torio, mlat. oratorium; afl. af lat. orare,

bede; jf. Oration osv.) 1) (foræld.) bede-
kammer; bedesal; ogs.: sal, hvor der holdes

foredrag, forelæsninger olgn.; auditorium.
vAph.(1759). BiblLæg.1813.177. ('De; stiller

Troen og Videnskaben over mod hin-
anden, sondrer dem, som Ordspillet vil:

Troen i Oratoriet og Videnskaben i La-
boratoriet.^ CAn^.-S'Sf. 7.456. Meyer."^ 2) {be-

tegnelsen, fordi saadanne musikværker først

opførtes i en romersk ordens bedesal i 16.

aarh.) J" halvt dramatisk, halvt lyrisk-episk

komposition for sang med orkester,
som (modsat operaen) ikke forudsætter scenens
medhjælp, og som oftest behandler et bibelsk

ell. kirkeligt emne. Hedningernes Frelse,

Et Passions Oratorium. Eiv.(l914).ILI82.
Skabelsen og Aarstiderne, de to geniale
Chorstykker (afHaydn), som danner Over-
gangen fra det kirkelige til det verdslige
Oratorium. BBerah.M.2. CarlNiel8.LM.78.
Orat«, en. se Oration.

Orchestra, subst. se Orkester.
Orchidea, en. se Orkidé.
Ord, et. [o-'rl Høysg.AG.35. (f Orde.

i bet. 5.2: Kruse.E.72). flt. d. s. ell. (nu ikke i

ripspr.) -e (FrGrundtv.LK.283).
||

gi. bøj-

ningsform (dat. ent, gen. flt.) orde, se bet. 2.8

og 6.2. {æda. orth (Fragm.26. Mariakl. i ssgr.

:

Lund.Ordb.40.48), oldn. or9, eng. word, ty.

wort, got. waiird; besl. m. lat. verbum, ord
10 (se Verbum;)

1) et af lyd ell. lydtegn (bogstaver) be-
staaende udtryk for en (enkelt) fore-
stilling (6.2), et begreb.

1.1) (jf. 1. Glose 1 samt Afleds-, Arve-,
Bog-, Borgestue-, Enstavelses-, Flerstavel-
ses-. Fremmed-, Gaade-, Hankøns-, Hun-
køns-, Intetkøns-, Klang-, Kode-, Kultur-,
Laane-, Landskabs-, Lyd-, Rim-, Stikord

ofl.; især sprogv., filos.) i al alm. enhver
20 vil dømme om Ord i sit eget Sprog, og

synes altiid at finde noget urigtigt i de
nygjorte. Høysg.S.a7v. *Hvad er Ord? En
Lyd, som svinder. Oe/i^X.J.^Jf 5. Et lille

Ord, blot bestaaende af to Bogstaver (o:

ordet „ja").Heib.Poet.VII.339. Ordet er

Forestillingens rene, ved ingen Bifore-
stillinger forstyrrende Tegn. Madv.KS.24.
et Sprog er ikke et Register over Ord.
Ordene er det døde Raastof, hvoraf Spro-

30 gets Aand rejser Boliger for Folkets Tan-
ker. Hørup.L204. (i bogen) „Ordenes Liv"
(behandles) de Forandringer, som Ordene
undergaar i Tidernes Løb. KNyrop.OL.!.
Forord, trykløse Orå. Brøndum-Nielsen.

G

G 1.80. kortstavede, langstavede ord, ord,

der har en kort, resp. lang (rod)stavelse.

smst. fremmed(e), sammensatte (osv.) ord,

se fremmed (1.3) osv. || spec. om det talte

ord. Ordet har hiemme i Munden og ikke
40 i Fennen. Grundtv.Udv.V.420. (er) Ord . .

ikke Aabenbaringer af Sjælens Væsen,
Seglet paa enhver Handling? . . derfor
ere de ogsaa saa farlige, at engang und-
slupne deres Hjem i Menneskets Bryst,

kunne de ikke mere tilintetgiøres. Gylb.

(1849).VL45. han tog om Ordene, som
om han var bange for at brænde sig paa
åem.EBrand.UB.273. \\ spec. om det skrevne

ell. trykte ord. Flere Ord vare allerede
50 ganske ulæselige. 7/SO. At bogstavere Or-

dene urigtigen. smsf. 100 Mark, i Ord (o:

skrevet med bogstaver) ethundrede Mark.
Ludv. skrive et ord med lille ell. stort, se

III. lille 1.2, stor.

1.2) m. særligt hensyn til betydning ell.

funktion (i sætningen), spec. om et ord

som bærer af en vis betydning ell. en
række sammenhørende betydmngsnu-
ancer; alm. (gram.) i ssgr. som Bekræftel-

60 ses-. Benægtelses-, Beskaffenheds-, Be-
stemmelses-, Bi-, Binde-, Egenskabs-, For-
holds-, Genstands-, Gernings-, Grund-,
Hensyns-, Hoved-, Henvisnings-, Hjælpe-,

Kende-, Navne-, Sted-, Tal-, Tillægs-,

Udraabs-, Udsagnsord ofl. \\
Mennesket

lever ikke alene af Brød, men ved hvert
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Ord, som udgaaer igiennem Guds Mund.
Matth.4.4. Klygter og dobbelte Ord (jf.

dobbelt 4;. Holb.Ep.IIIA38. Redelighed er

et Ord, der betegner noget saare Vigtigt.

Mynst.Betr.11.23. I Nordens Kæmpeviser
haves ej noget Ord paa (0: som udtryk for
begrebet) Kærhgheå. PMøllIL 363. *Cap,
Lafitte, Champagne, og hvad Pokker |

De
sjeldne Vine har for sjeldne Ord (d: navne).
FalM.1.108. (Paulus var) en Rethaver, en
Trættekær; man turde vove Ordet (o: be-

tegnelsen , udtrykket) en Quærulant. Bran-
de8.J.38. (i) ordets egentlige, videste be-
tydning olgn., se Betydning 2.i. jf. bet. 6.1:

(han) vilde være en Folkets Mand i Or-
dets bedste Betydning, en Mand, der ud-
rettede noget for Alle Godt og Heldbrin-
gende. Tops.III.163. bringe et ord over
sine læber, ordet ligger mig paa tungen
olgn., se Læbe (2.2-8), Tunge, af mangel
paa et bedre ord, se I. Mangel 1.8. i udtr.

for ligefrem, bogstavelig opfattelse ell. for-
staaelse, i forb. forstaas efter ordet
olgn., (nu 1. br.) forstaas, tages efter bogsta-

ven, et dristigt Udtryk, der ej skal forstaas
efter Ordet. PMøll.II.368. et fuldgyldigt
Vidnesbyrd, der for at forstaaes maa tages
efter Ordet. Kierk.III.277.

1.3) (m. overgang til bet. 2) om et enkelt

ell. flere (alle) led (ord) i en sammenhæn-
gende ytring. *Det er ei den danske Tun-
ge,

I
Det er ei de vante Ord. Oehl.L.I.241.

•Mangt et flygtigt Ord
|
Undslipper let en

ubevogtet Læbe.Heib.Poet.IV.212. *Hun (0:

modersmaalet) lægger os paa Læben hvert
godt og kraftigt Ord

|
til Elskovs sagte

Bønner, til Sejrens stolte Kor. Lemb.D.105.
jeg forpligter herved mig og Arvinger .. til

at opfylde denne Kontrakt i alle dens Ord
og runkter.JurFormularbog.^217. fange
(en) i ord, se III. fange 3.2. hænge sig i,

kløve ord, se hænge 12, V. kløve 2.2. be-
holde, faa, (ville) have det sidste ord,
se sidst.

II
det ene ord tager ell. (tidli-

gere) giver (Tode.1.269. Oehl.C.206. sa.

HrS.352) det andet olgn. (jf. oldn. svå
6x or9 af or9i, ty. ein wort gab das an-
dere; talespr.) som udtr. for, at to samta-
lende (pludseligt) ved (uoverlagte) ord, der
tages op af den anden part, føres videre end
tilsigtet (til stadig stærkere, mere afgørende
ord). Blich.(1920).XIIL160. eet Ord tog
et andet . . vi kom hjem som Trolovede.
Gylb.1.166. Schand.F.260. især m. h. t. hid-
sige, vrede ord: Mau.7268. det ene Ord
tog det andet, indtil jeg gav ham Hug
med min Stock.Holb.GW.I.l. F. er ogsaa
kort for Hovedet; det ene Ord tager let
det Sindet. Oehl.X VII. 20. Det blev han
vred over, og det tog den anden Herre
ham ilde op, og saa — saa gav det ene
Ord det andet. Hrz.KYII.260. KnudPouls.
U.22.

II
ord for ord ell. ord til andet,

tidligere ogs. ord fra ord (DL.1—8—4.
ExtrReUNiil722.3. Thurah.B.252), sjæld-
nere ord til ord (0Rung.VS.119), ord

efter (Thurah.B.43) ell. for (Blich.(1920).

XIV.176) andet, {jf. oldn. ord eptir or5i,

ty. wort fiir wort olgn. samt efter 3, IV.
for 4, fra 6 og ordens, IL ordlig, ord-ly-

dende, -ret) især m. h. t. gengivelse (referat,

oversættelse olgn.) af en tekst, en ytring: med
fuld overensstemmelse, nøjagtigt, uden afvi-

gelse (saaledes som teksten lyder ell. ytringen
er fremsat); ordret; ogs. (i forb. m. høre

\Oolgn.): fra ende til anden; hvert ord. •Op-
regn mig Ord for Ord Gudindens Klage-
vdd.Holb.Metam.20. hånd blev icke min
lille Johanne var, som sad i en Krog og
hørte alting Ord fra Ord. KomGrønneg.I.

316. Verset .. mener man ej skulde blive
vores gunstige Læser uangenemt her at

see Ord til andet indrykket. LTid. 1747.
652. Bellmans Digte huskede jeg endnu
udenad Ord for Ord. Hauch. VII.491. *For-

20 liget skal holdes; og det Ord til andet.
Hrz.SvD.123. PalM.1.236. \\ i forsk, mere
ell. mindre faste udtr. for at ytre sig (paa
en vis maade), (søge at) finde udtryk
for en tanke olgn. du skal gaae ind til

Kongen og tale til ham paa denne Maade;
og Joab lagde Ordene i hendes Mund
(1931: lagde hende Ordene i Mundenj.
2Sam.l4.3. En besynderlig Historie om
en af (en tysk digters) Psalmer kand vi

30 ikke forbigaae at fortælle med hans egne
Ord. Reenb.I.216. (hun) blev afviist med
de Ord, paa Døren du Kieltring. Holb.Bars.
11.8. *(Odin) leder efter Ord; men lutter
Tanker finder;

|
(Man efter Tanker maa-

skee leder her,
| Og finder Ord — des-

værr'I
|
Sligt hender sig ei nær saa si el-

den, som det andet). Bagge8.ComF.26(jf.
bet. 1.5j. *Hvo ei med Ord kan sige

|
Sin

Tanke, kommer ei i Himmerige. Heib.ND.
40 51. *manffled' aldrig

| Din Tunge Ord til

dine YøX^ser? Bredahl.1.48. Hustruen stod
uden Ord, uden TdiSirer. HCAnd.VII.206.
•jeg stirrer paa sejlende Arker, | men fin-

der ej tolkende Ord. Aakj.RS.93. jf. Mund
4.4: Ordet fløj (slap) mig ud af Munden.
D&H. se videre u. egen (l.i), lede (V.2.2),

mangle (ILl.i), Mund (sp.493^^^), savne
ofi. være flink til ords, (,//". være rask
til bens olgn. u. I. Ben 3.5; sj.) have let ved

* o at udtrykke sig. (præsten regnedes) for mere
end en Bonde, var flinkere til Ords. Troels
L.XI1.165. jf.(dial.): han kan ikke kom-
me til ords, har vanskeligt ved at tale (paa
grund af talefejl). OrdbS.(Fyn). gøre ord
(af noget), se bet.2.3. belægge, føje,
veje sine ord olgn., se belægge (11), føje
(IV.2.1), veje. med disse ord, selll.med
6.2. sætte sine ord paa skruer, paa
stylter, se Skrue, Stylte, lægge en or-

60 dene paa tungen, se Tunge, kræng i

ord, se III. kræng (jf. ordkræng^. have
ordet i sin magt, se Magt 3.i. han gi-
ver ikke sine ord beskrevet, se u.

beskrive 2.1. (jf. bet.2.3; nu sj.) i forb. m.
føre: •Han fører sine Ord med Fynd og
Ild. Tode.(Rahb.LB.I.240). •Læben nægter
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Ord at føre |
For Beg\æTingen.Heib.Dv.l30.

II
med andre ord, udtrykt paa en anden

(kortere, klarere) maade. en Periode, fra

hvilken jeg husker Mere, end jeg erindrer,

eller med andre Ord, jeg lærte Mere,
end jeg oplevede. Goldschm.Fort.il1. 101.
Drachm.KK.21(se anden sp.554^^). JVJens.
Sk.l85.

II
i udtr. for vidtløftighed (ord-

rigdom), faamælthed (ordknaphed)
olgn.; især i mere ell. mindre faste forb. som
(ikke) anvende, bruge ell. (nu 1. br.)

gøre mange ord, ikke være (en mand)
af mange ord, være af faa ord (se I.

faa 1^ olgn. naar I bede, skulle I ikke
bruge overflødige Ord, som Hedningerne;
thi de mene, at de blive bønhørte for de-
res mange Ord. Matth. 6. 7. Paltz-Greven
er ikke af mange Ord, men hånd tænker
åismere.Holb.Pants.II.8. *Vi Søemænd
fiør' ei mange Ord. Tode.II.158. CBernh.
11.179. Bogan.II.158. her boede . . et

jævnt og sindigt Folk, for hvem Sogne-
skellet var Verdens Grænse. De havde
ikke haft mange Ord endsige Sange. Pow^.
SM.18. med eet ord (tidligere ogs.m. til-

føjelse at sige: Dumetius.III.16. Skuesp.V.

91), med faa ord, (m. overgang til bet. 2;
nu 1. br.) kort sagt. (enken) skal udstaffere
det døde Legeme, betrække alle Vegger,
Stoele, Stue-Piger, Kokke-Piger, Ammer,
Kudsken, Hæste . . med et Ord hun skal
giøre saadan en hæderlig Begravelse, at

hun har intet tilbage at føre et hæderligt
Levnet med.Holb.Bars.I.l. Du er en Skurck,
min Søn, med faa Ord, det er din Grand-
Mama der har den Ære at sige dig det.

KomGrønnegJI.200. alle de Videnskaber,
som . . sigte til at oplyse Forstanden . . ere

(for) dem med et Ord — Kragemaal. Ew.
(1914). V.175. en redelig, agtbar, vindskibe-
lig og tienstfærdig Mand, med et Ord: mig
selv. Skue8p.lX.415. eet ord saa godt
som fire ell. ti (Skuesp.V.106 Blich.(1920).

VI.83), (fire og) tyve (Biehl.(Skuesp.VI.
301)),hujiårede(Moth.046.Biehl.(Skue8p.
VI.360)), tusinde olgn., (nu mindre br.)

lad os fatte os i korthed; kort sagt. „den
Kierlighed gaaer snart over . ." — „Jeg
skal aldrig glemme den saa længe jeg
lever .

.** — „Hør, mit Baml Et Ord saa
godt som tusinde; i Aften skal det være
færdig." Wiwet.D.105. Gylb.VII.95. se vi-

dere u. n. en 12.1, IL fire 1, god 4.6. det
er ord nok, (jf. det er nok sagt u.Y.
nok 1.5; nu mindre br. i rigsspr.) det er

ikke nødvendigt at sige mere (herom); yder-

ligere redegørelse, drøftelse er overflødig; saa
er den sag afgjort, færdig. Blich.(1920).
XXVI.113. VSO. disse c«, saa mange
er eW. var ordene, anv. som (sammenfat-
tende) afslutning paa et referat af, en (ord-

ret) anførelse af en ytring, spec. (kirk.) som
afslutning paa oplæsningen af dagens tekst.

VSO. Mau 11.14. Sønderby.Midt i en Jazz-
tid.(1931).40. bedre er eet ord før end
ti efter, advarsel, kloge ord i rette tid er

bedre end bagsnak, raad, der kommer for
sent olgn. Mau.7232. (kun) et ord, et
par ord olgn., se bet. 2.i. (om ikke et ord
olgn. se bet.l.i). forstaa et halvt ord,
se halv 8.3. knap paa ord, se HL knap 4.

faa ord og fyndige er bedre end mange
og myndige, se myndig 2. kun give faa
ord for penge (ne)oZ5'n.,('nM sj. i rigs-

spr.) være faamælt; ikke sige meget, jeg
10 stod . . stille fermt paa min Post, og gav
kun faa Ord for Penge, saa jeg holdt alle

disse Tingstude flink fra LivQt.Luxd.FS.
81. Den stærke Mand var nu altid meget
stilfærdig og gav ikke mange Ord for

Pengene i en ^2iSt.Krist.JyF.IV.294. der
gaar mange ord i en lang sæk, se

Sæk.
1 .4) i nægtende, spørgende, hypotetiske udtr.,

i forb. som (ikke) (e)et ord, (ikke) et
20 halvt ord (se halv 3.3j, (ikke) to ord

(se toj olgn., især i talespr. ofte m. udvidet
anv., som nægtelse, afvisning olgn., m.h.t.
(forekomst af) skriftlig ell. mundtlig ytring,

ogs. forestilling, forstaaelse, viden olgn.:

(næsten) intet; ikke spor; ikke det mindste;
ikke et muk. Jeg seer aldrig et ord (o: et

brev) fra ham. Mo</i.045. Hvad er det for

Tøy (o: tøjeri)^ du væver sammen, jeg for-

staaer ikke et Ord deraf. Holb.Hex.III.2.
30 er det ikke mueligt, jeg kand faae et Ord

indført? Kom Grønneg. V.151(jf. indføre 4).

*om de Mallinger, Suhmer og Rother,
\

man ej et Ord i Aviserne ser. PAHeib.US.
578. hvor kunde jeg tale med Kongen?
Jeg kunde ikke faae eet Ord frem. Uahb.
(Skuesp.IX.141). (han) er bekjendt som
en Courmager, der ikke mener et Ord i

Alvor af hvad han siger. Hrz.XIV.102(jf.
mene sp. 1307*^). Med intet Ord (alm.:

40 ikke med et ord^ nævnede han . . hvad
der var foregaiaet. Gylb.(1849).1.59. (bi-

skoppen) var en Tydsker, der ikke forstod
et Ord J)sLnsk.Allen.Haandb.338. I Fri-

skolen kunde han aldrig nogensinde et

Ord af sine Lektier. Schand.IF.294. der
er ikke et sandt Ord deri. S&B. Hun hav-
de hele Dagen ikke været til at slaa et

Ord ud &f.Font.Sk.216. der er ikke et
ord om det, se IV. om 7.i. der har al-

50 drig været et ondt ord (i)mellem
os, se III. mellem 5.7. ikke mæle, næv-
ne, sige, tale et ord, se III. mæle 1.2,

nævne 8.2, sige, tale. han havde ikke
et ord, han skulde have sa^t, se sige.

II
(sj. i alm. spr.) m. bibet. af indvending,

uenighed, fjendtlighed olgn. At du har for-

vandlet Saxos ciceronianske Fraser til ær-
lige danske Bondesentenser . . har jeg al-

drig et Ord imod. SBHersl.(Grundtv.B.I.
60 513). (hun) var meget glad for Tjenesten.
Der havde aldrig været et Ord mellem
hende og Fru O.BornholmsTidende.''/iil925.
2.8p.l.

Il
(ikke) vide et ord af, (ikke)

have hørt det mindste om, kende det mindste

til. Han bliver i disse Dage virkelig lu-

stitz Raad, uden at vide et eneste Ord
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åersif. Langehe1c.Breve.150. (nu) især (spec.

i talespr.) som udtr. for noget ganske uven-

tet, pludseligt indtrædende, i forb. som man
ved ikke ord af (Holb.GW.(l?24).lsc.)
ell. (nu kun) et ord deraf (ell. af det^,

førend osv., ell. (nu) især i tids-bisætn.

:

inden ell. før(end) man ved ord (Holb.

Jul.l2sc.) ell. (nu kun) et ord deraf (ell.

af det;. See kun til, om vi icke faar Vagt
for vort Huus, førend vi veed et Ord
åersd.Holb.Kandst.1.6. Jeg skal hevne mig,
inden du veed et Ord deraf . /S/cMes;?./^.^^.

inden man veed et Ord af det, gryer det

ad J)aig.Heib.Poet.XI.159. Vinteren var
forsvunden, inden jeg vidste et Ord deraf,

som man siger. Dodt.B.33. S&B. jf.: *Med
eet det banker pludselig paa, |

Før du ved
et Oid. PMøll.1.61.

1.5) m. prægnant bet.
\\
(det er bare)

ord, det er lutter, tomme ord olgn.,

om (vidtløftig, højtravende) ytring uden egl.

indhold ell. mening, uden realitetsgrundlag.

Bagges. ComF.26(se ovf. 1180^^). Ord, Ord,
OrdlLemb.Shak.X.52. Arlaud.311. Hvad
vil du her? Ord, Ord, altsammen kun
Ord. Lauesen. SD. 263.

||
(talespr.) i udtr.

det er ikke ordet, det (af en selv ell.

andre anv. ord) er ikke det rette, ram-
mende udtryk (især: ikke stærkt nok). Na-
thans. IM. 145. omsider . . bankede det
paa Døren. Bankede er ikke Ordet. Det
dundrede og hulåieåe. Hjemmet.^'' /i 1933.
42.sp.2.

II
et stort ord, udtryk for noget

stort, overordentligt olgn.; spec: overdrevent
udtryk (hvormed man tager munden lovlig

fuld); dial. ogs. (jf. udtr. m. tale (med) i

lign. anv.) om det dermed betegnede: noget
meget betydeligt, usædvanligt, overordentligt

(især om mange penge, lækre, sjældne sager
olgn.). Lands Lov og Ret er et stort Ord,
og den Norske Nations Yndlingsord.^S^am-
pe.lV.201. Tusinde Daler er et stort Ord
(o: lyde meget) men de række ikke langt.

y/SO.(„Jydsk**). „Jeg er nu og i al Evig-
hed min Skønnes ærbødigste Tjener!" .

.

„Evighed er et stort Ord, Hr. Ridder.**

Drachm.BK.27. han gav sin datter 10000,
det var et stort ord i de tider. OrdbS.(Fyn).
naar vi fik tvebakker til kaffen, det var
et stort ord i gamle dage. smst. jf. CRei-
mer.NB.237.\\ (træde i) et uartigt ord
(o: ekskrementer), se uartig.

2) (Jf bet. 3-6) uden forestilling om talens
(sætningens) enkelte dele, i ent. ell. flt. om den
af ord (1) bestaaende, kortere ell. længere,
mundtlige ell. skriftlige ytring, menings-
tilkendegivelse, meddelelse olgn.

2.1) (jf Afskeds-, Alvors-, Bifalds-, El-
skovs-, Gammens-, Gøge-, Haans-, Kær-
ligheds-, Lov-, Minde-, Nid(dings)-, Smi-
der-, Ukvemsord olgn. samt Efter-, Forord^
i al olm. Folket . . sagde: alt det, som
Herren haver sagt, ville vi gjøre; og Mose
bragte igjen Folkets Ord (1931: Svarj for
Herren. <2Jfo8.i.9.8. *Hæv dig ved Seirens
Ord (o: budskab),

|
Absalons By. Oehl.DM.

21. Kongens Ord i Ære. Grundtv.PS.V.
140. han vilde havt et Ord (o : forbøn) for
Eigils Liv. sa.Snorre.III.164. Men, som ei

mUdner sit Ord . . |
Er besværlig tidt.

Hauch.Lvr.71. *Timerne saa sagtelig gled
hen . .

I
Saa milde som to Elskendes Ord.

sa.SD.I.153. Deres Ord gielder meget hos
h&m.VSO. *Roselille og hendes Moder,
de sad over Bord, |

De tåled saamangt
10 et Skjemtens Ord. CKMolb.SD.171. (Carl

Bernhards) „Børneballet** er et godt pæ-
dagogisk Ord til Forældre. ESchwanenfl.

Be.l6. jf. korsets (korsens) ord (u. Kors 1);

*Det fjerde Ord var græsseligt,
|
Og al-

drig hørte Himlen Sligt:
|

„Min Gud, min
Gud I hvi haver Du | I denne Nød forladt

mig nu?** Kingo.180.
||
(m. overgang til bet.

1.3^ om tale (ytring) mods. tanke (sindelag)

ell. handling, lader os ikke elske med Ord,
20 ei heller med Tunge, men i Gierning og

Sandhed. lJoh.3.18. „Det var kun et Ord,**

siger man saa letsindigt I Som om det ikke
stedse var et Ord der gjorde Udslaget i

et Menneskes Skjæbne. Gylb.(1849).V1.45.
*man tidt i Ord

|
Er Een, mens man i

Tanker er en Pinden. PalM.Y.219. nu skal

jeg sige dig noget . . her gik jeg fra Tan-
ker over i Ord. JVJens.Sk.l66. om sproget

som (kunst)middel for tanken : *(IIans Tau-
30 sen) stred med ()rdets Sværd. Ing.RSE.

VIII. 294. Ordets Kunst. PalM.TreD.341
(jf Kunst sp. 760''). Ordets Ridder (o: Ar-
mand Carrel). Ploug.1.79. *alle de Skjalde,
hun (o: vort modersmaal) skænked Ordets
Magt. Lemb.D. 106. om (musik)tekst mods.
musik, noder, toner: hun (spillede) en Me-
lodie (og) sagde: „jeg fik aldrig ret lært
Ordene hertil.** Chievitz.NF.109. man kun-
de slet ikke høre ordene (af sangen)

i jj

40 i olm. spr. især i forb. (kun) et ord, et
par ord ('se Parj olgn., (jf. bet. \.z-i) om en
ganske kort (især væsentlig, afgørende) be-

mærkning, ytring, jeg er ikke værd, at du
skal gaae ind under mit Tag; men siig

ikkun et Ord (1907: sig det blot med et

Ordj, saa bliver min Tiener helbredet.
Matth.8.8. SalmHj.263.3. Sagen er alt af-

giordt imellem os Forældre, det fattes

icke andet, end at hånd skal tale et Ord
50 med Mamesellen. Eolb.GW.II.l. et Ord .

.

kunde have gjenbragt det forrige, ven-
skabelige Yorhoiid. Bagger. 1.167. Det er

sagtens et Ord værdt o: værdt at begiere,
naar det ikke koster mere (end en ytring).

VSO. det var et Ord i rette Tid*. D&E.
give et ord med i laget, se bet. 2.8. lægge
et ord til gode for en, se god sp.ll8V^^-
det koster (ham) kun et ord, se H. koste
3.1. sige en et ord 1 mindelighed, se Min-

60 delighed. have et ord at sige (at skulle

have sagt), se sige. ellipt.: et ord ell. blot
et ord endnu olgn., som indledende ell. af-
sluttende henvendelse, hvorved man paakalder
den tiltaltes opmærksomhed for en kort (væ-

sentlig) bemærkning, hør Monsr. Skylden-
borg, et Ord. Holb.llJ.IIL6. sa.Pern.L4.

1
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Etlar.GHJ.61. jf.: Hør kun fire Ord . .

Min Fætter . . har sagt mig det, som jeg
nu vil fortælle Dem (osv.). Skue8p.lX.421.

2.2) i særlige forh. m. attrib. adj. Tankens
Frihed er mindst begrændset i det mundt-
lige Ord, mere i det skrevne, og meest i

det trykte. Heib.Pros.X.229. Saa skeptisk
De er, De tror altfor meget paa det trykte
Ord. Brandes.(FoUVil922.8.sp.2). d e t 1 e

-

vende ord, mods. det døde ord, (jf.
het.é:.!', efter Grundtv. og især hos ham og
hans tilhængere) om det talte sprog, det (til

undervisning, vækkelse anv.) mundtlige fore-

drag, mods. det skrevne (trykte) (der mentes
at mangle den vækkende, personlige kraft),

(de) gik ud fra Bogstav-Skriften, isteden-
for fra det levende Ord. Grundtv.Myth.27.
sa.Udv.YlII.297. MHamm.FK.3, De vil

altsaa udbringe en Skaal for . . det le-

vende Ord? Hostr.SpT.I.l. Sal.YII.1083.
(et) borgerligt ord, fagre (favre),
fede ord, (et) forløsende, (et) godt
(gode), (et) gyldent (gyldne) ord,
(et) knottent, knubbet ord, høje,
onde, rene ord, (et) sandt (sande
ord, store ord oZ^w., se borgerlig 1.3, fa-

ger 3 (jf IV. Kys 1), IV. fed 4 (jf.Y. nok
1.2;, forløse 3, god 6.4 (j/.indlægge sp.391^^«'

og II. milde l.ij, II. gylden 2.2, II. høj 4.2,

knotten, II. knubbet, ond 6.4 osv.

2.3) i særlige forh. m. verbum, præp., gen.

olgn. (om forb. m. (kun) et ord olgn. se bet.

2.1^. det er akkurat mine ord (o: ganske
det samme, den samme mening, som jeg har
ytret)

\
det er ikke mine ord, spec. (nu

ikke i olm. spr.) som udtr. for, at man und-
drager sig ansvaret for en vis (netop anv.)
ytring, ikke ønsker, at den skal gentages (som
den talendes). Hun er, saa sagte at sige,

dog det er icke mine Ord, een af de slem-
meste Qvinder, du nogentid hår kjendt.
Nysted.Rhetor.42. ikke mine ord igen,
se igen 8.1. gøre ens ord til sine, give

ens ytring sin fulde tilslutning; billige, under-
skrive en andens ytring, saa gjør jeg hans
Ord til mine, og paatager mig Ansvaret.
Kierk.III.239. Levin, tage sine (ell. sit)

ord tilbage eW. igen (Pamela.1.363. Bag-
ges.Y.233) ell. (nu næsten kun) i sig igen,
(talespr.) betegne sin tidligere udtalelse som
urigtig, erklære den for ugyldig, ønske den
betragtet som usagt. Moth.046. „naar Monsr.
skaffer Pant . . skal hånd gierne faae, om
det var end 2000 (daler).'*' — „Monsieur,
"eg vil give ham min Vexel .

." — »Nej,
onsieur, jeg maa tage mine Ord tilbage,

nu erindrer jeg, at jeg ingen Penge har."
Holb.llJ.III.3. Madame C. havde beskyldt
en Dame . . for, at hendes Mand ikke var
Fader til (hendes børn, men) maatte tage
sine Ord i sig igen og indrømme Manden
Paterniteten til begge Børnene. Schand.O.
11.260. jf. talem. : det er haard kost at æde
sine egne ord (0: tage dem i sig). Mau.7231.
Feilb. for et godt ord, se god 6.4 (jf.
II. lyve 1.3^. kalifens ord er visdom,

^

se Kalif, mærke ord, se III. mærke 2.2.

gøre ens ord til løgn, se Løgn 1.2. give
ens ord magt, se Magt 4.3. || i udtr. for
samtale, meningstilkendegivelse, deltagelse i

drøftelse olgn. gøre ord af noget ell. til

en (OrdbS.(Loll.-Falster)), (nu ikke i rigs-

spr.) udtale sig om noget, til en; spec, i forb.

gøre ord ell. meget ord (Langebek.Breve.
30. LTid.1746.480.486) ell. store ord (Du-

io metiu8.lll.37) af, omtale paa en under-
stregende, fremhævende, fordringsfuld, pra-
lende maade; gøre væsen („et stort nummer")
af; prale af. jeg (kan)^ uden at giøre
Ord deraf (fr. orig. : sans trop de vanitéj,

forsikre mig om. (den unge dames)Bev3i3igen-
hed. KomGrønneg.11.16. De Svenske hafve
giort Ord af, at en Frantzøsk Munk . .

skulde hafve kommet Forgift i Vinen.
Slange.ChrlY.1039. Jo, det er ogsaa noget

20 at giøre Ord af, at gaae i Krig.Skuesp.Ylll.
70. lad os see, om du er saa kjæk, som
du gjør Ord af 1 lng.EM.111.195. (hun) gik
og gjorde Ord af hendes Søns forestaaende
Giftermaal, som hun var stolt af. Thyreg.

UdvFort.L205. Esp.102. Feilb. faa,have,
især tidligere ogs. give (IIolb.GW.lY.9.
Skuesp.YlI.120. FalM.lL.111.192), lægge
(PAHeib.Sk.111.226. sa.US.246) sit (ell.

sine; ord ell. et (par) ord med i laget
30 olgn., sige sin mening om en sag, der drøf-

tes; give sit besyv med; tale med; snakke med;
gribe (afgørende) ind (i en drøftelse olgn.).

vi talte just om Jer; Derfor maa I gierne
legge jer Ord i Langet med. KomGrønneg.
11.29. Hold Din Mund, siger jeg. Du skal

altid lægge Dit Ord i Langet med.PAHeib.
Sk.lY.166. Der vil komme en Tid, da en
agtbar Borger holdes mere i Ære, og den
simple Mand ogsaa vil faae et Ord med i

40 Langet. ifrz.XiiO. være, komme i ord
eW. til ords med ell. sammen, komme
en i orde ell. til ords (Moth.045. YSO.),
{ænyd. glda. være, komme til ords med
olgn.; jf. være, komme til munds med ell.

sammen (se Mund 8p.496^^); nu næppe br.)

være, komme i samtale med (hinanden), ogs.

spec: i ordstrid, trætte. Hånd maa . . have
været til Ords med min Herre paa Vejen,
efterdi hånd er saa forhittreå. Holb.Ygs.

50 (1731).11.15. Polidorus og Leander er der-

over kommen i Ord sammen og har trued
hinanden paaLived.sa.il!feZ.JF.^. KomGrøn-
neg.1.264. Det bliver best, at de selvkomme
til Ords sammen, saa vil heele Sagen
snart o]p\yses. Ew.(1914). 11.349. Skuesp.

Y111.102. YS0.111.K250. om præses' for-

svar for en akademisk afhandling: (han)
havde forklaret og været til Ords over
Luciani Dialogo de morte peregrini. CP

60 Rothe.MQ.1.444. overf, om kamp : *Hand
agted at komme med Fiinden i Ord. Sort.

HS.Flv. tage en ordet af munden,
se Mund 4.4. skifte, veksle ord med,
se skifte, veksle, spilde sine ord paa,

se spilde. || m. overgang til bet. 3.i , i udtr.

som have ens ord for noget. Brande8.1I.

XV. Rentrykt 7/9 1934 76
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259. staa for orde (ell ord. Xevin.(„hos

Landalmuen")j, {ænyd. d. s.; nu ikke i rigs-

spr.) undlade at røbe sig (med ord); (kun-

ne) fastholde en yiringfs rigtighed). Skip-
perne self . . stode (ikke) for Orde, men
blefve af Tolderne tagne i U-sandhed.
Slange.ChrIV.1092. Naar jeg lyver, kan
jeg aldrig staae for Ord (o: klare for mig).

Levin, om bet. „holde sit ord" se u. bet. 3.1.

tageenpaa hans ord (Holb.Usynl.II1.3. lo

Æreboe.62) ell. (sj.) ved ordet (tode.S.16)

ell. (nu næsten kun) paa ordet, (jf. bet. 1.3

samt gribe en i hans ord u. gribe 4:.i) gribe

en falden (ofte spec. : flygtig, henkastet) ytring

(et forslag, tilbud, løfte olgn.) og fastholde

den (som om den var fremsat med fuldt

overlæg); holde en fast til en fremsat ud-
talelse, tage den alvorlig, følge den (selv om
den ikke var helt alvorlig ment), „dersom jeg
kan være Dem til nogen Gjentj eneste — " 20

— „Jeg tager Dem paa Ordet." Heib.Poet.

VII.70. jeg vil ikke tages paa Ordet —
men lad os sige, de har snydt mig for

180,000 Rdl. Goldschm.VIII.15. Jeg har, da
Fader opfordrede mig til at skrive rent
ud af Posen . . taget ham paa Ordet . .

Er det saa min Fejl, at Fader, da det kom
til Stykket, alligevel ikke ønskede min
Oprigtighed. Nans. FR. 125. tro en paa
hans ord, lade sig overbevise af, være over- 30

bevist om rigtigheden af, fæste lid til ens
udsagn (forsikring olgn.). Min Herre repe-
teer ikke Historien oftere for mig. Jeg
har nok. Jeg troer Manden paa hans Ord.
Rolb.HP.III.9. *troe din Doctor paa hans
Ord,

I
Han vil dig ikke ilde. Storm.SD.168.

t'eg
forlanger ikke Deres Eed. Usoeret er

>est; og jeg vil troe Dem paa Deres Ord.
PAHeib.Sk.I.127. Wilst.D.in.lO. jf.: »Den
Mand, hvis Ord jeg ikke troer,

|
Troer 40

ikke je^ paa Eden. Oehl.DM.58.
\\

(m. over-

gang til bet. 3.1J m. særlig forestilling om
den enkeltes udførligere meningstil'
kendegivelse, sammenhængende rede-
gørelse, udtalelse, erklæring, tale olgn.

falde en (ind) i ordet eW. ordene ^5u/im.
11.128), (jf. II. falde 4.7; nu næppe br.) af-
bryde en. å propos fait hånd mig ind i

Ordet. Holb.HF.1.3. dersom de vil falde
mig i Ordet hvert Øieblik Herre, saa kom- 50

mer vi ikke til Ende dermed i et Aar.
Biehl.DQ.1.95. se ogs. u. II. falde 4.7. føre
ordet, (jf. bet. 1.8 samt Ordfører^ dels: tale

paa fleres vegne; være ordfører; dels: i en
ruppe af flere (sam)talende være den , der
eder (sam)talens gang, den, der (fortrinsvis)
taler. Hold Munden min hierte Mand I du
vil altid føre Ordet. Bolb.Pem. 1.5. Min
Præses skulde da endeligt eengang føre
Ordet. Æreboe.59. En gift Kone . . har Ret 60

til at føre Ordet og sige Alt hvad der
falder hende md.Beib.TR.nr. 123.8. de
(sad) og talte om Børnene . . Det var stadig
Inger, som førte Ordet. Pont.LP. VIII.176.

(1. br.) m. videre anv. (jf. have ordet ndf.)

:

Det var Stuart Mill's Logik og Erfarings-

i

filosofi, der førte Ordet (ved midten af
19.aarh.).IIøffd.LT.62. føre det høje, det
store ord olgn., se IL høj 4.2, stor. f aa, have,
begære (se begære 2), bede om, for-
lange, tage, frafalde (se frafalde 2.2^,

fratage, give, nægte (en) ordet oi^n.,

som udtr. for (lejlighed ell. ret til) at tale,

især (efter en leders, en ordstyrers anordning)
som taler, festtaler, deltager i en debat, spec.

(polit.) ved et politisk møde, i rigsdagen olgn.

een af (kongens) mest veltalende Mænd
(maatte) tage Ordet, og tale Almuen til.

Molb.DH.II.270. Gildet (o: en politisk klub)

indrømmer Ordet til Mænd der tale i

Alles Navn. Hrz.ST.233. *Knap er man
sat i Mag ved (fest-)Bordet, \ Saa raabes:
„Den og Den har Ordet.^'Winth. XI. 107.

„Stille," hyssede C, „kan Du ikke lade
Alfred igjen faae Ordet." Chievitz.NF. 44,

Grundl.(1849).§63. MO. „Han overfaldt
mig som en Rasende," tog L. Ordet. Dodt.
F.174. Konsul Bøje har Ordet for en kort
Bemærkning. OBenzon.Sp.70. HPHanss. Q.
19. ogs. (i forb. faa, have ordetj m. videre

anv. (jf. føre ordet ovf.) som udtr. for (paa
et vist tidspunkt) at være (den) bestemmende,
raadende olgn.: (ved fastelavnsgildet paa)
pigernes aften (fik man punch) ud på af-

tenen og dans— hvortil pigerne „havde or-

det" (o : ret til at byde op)— til den lyse mor-
gen.DanmarksFoikeminder.lv.(1909).21. wi
gik det på livet løs (med arbejdet i en
fangelejr) i en morgentime hver dag, enten
solen eller regnen havde ordet. NAJensen.
Ventetider.(1926).76. ordet er frit olgn.,

se I. fri 4.8. tage til orde (tidligere ogs.

tilords. Wess.82. til ord. Leth.(1800)),

(jf. oldn. gripa til orQs, taka til orQa; især-

tø) begynde at tale, fremsætte sin mening;
tage ordet; ogs. (CP) som replikangivelse: sige

(især: som sin første replik ell. efter i nogen
tid ikke at have talt). I min Lod faldt det
at træde frem, og tage til Orde. Mall.KF.6.
Jeg har intet derpaa at sige, tog Sigrid
til Orde. Suhm.(SkVid.X.48). Grundtv.PS.
III.238. CKMolb.Dante.II.106. For en Snes
Aar siden tog jeg til Orde mod en vis

Opfattelse af vort Lands Historie, i^æ^fre-

landet.yiol907.3.8p.l. Da tog Peter til Orde
(1819: Da svarede Pederj og sagde. Matth.
17.4(1907). Feilb. komme til orde ell.

(nu ikke i alm. spr.) til ord (Leth.(1800).
Feilb.), dels om person (nu især CP^; faa
lejlighed til at tale, udtale sig; faa ordet;

især (i forb. (ikke) kunne komme til orde
olgn.) m. h. t. en ved indtrædende tavshed, op-
mærfcsomhed fremkommen mulighed for at

tale (blive hørt): faa ørenlyd olgn. Sander.
(Rahb.LB.II.479). Baronen vil retfærdi^-

fjøre sig; Lad ham komme til OrdeIHet&.
*oet.V.265. 'Den Larm, der . . opstod,

|

Mig ei tilorde komme lod.Winth.NDigin.
110. Saasnart det var muligt at komme
tilorde for den almindelige Bevægelse,
sagde (han osv.).Gylb.(1849).IX.125. D&H.
Feilb. dels (CP) om tanke, følelse olgn.: give
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sig udtryk i ord; faa, komme til udtryk (i

ord). Schand.O.L179. Omend det sjælden
kom tilorde hos ham, kresede hans Tanker
bestandig om denne By. Pont.LP.VII.173.

Jf-- jeg (var) nu berettiget til at tænke
paa mine egne Anliggender, som jeg hid-

til ikke havde ladet komme til Orde. Lehm.
11.376. tage en ordet af munden, se

Mund 4.4. jf.bet.S.i: stede(s) til ords,
se stede.

3) (spec. anv. af bet. 2) om ytring af
særlig bindende, forpligtende art. 3.1)

forsikring (2) ell. (især) tilsagn, løfte
olgn.; især i forb. som give en sit ord
(paa), holde {sit) or å (tidligere ogs.m.hens-

obj.: holde en ord. KomGrønneg.1.282. ell. i

forb. holde ord med en. Moth.H240), staa
ved sit or d ell. (jf. ovf. sp.ll87^^'; nu ikke

i rigsspr.) i sa. bet. staa for orde (iov ord.

Feilb.) mods. bryde, gaa fra sit ell. (nu
sjældnere) sine (Moth.044. Høysg.S.95)
ord olgn. *Jeg skulde viise, det (o: at) jeg
var

I

En Mand, der stod for Orde,
|
Og

skyldigst giøre Gielden klar,
|
Som jeg paa

Bidstrup gioTåe.Beenb.I.404. (jf.Wadsk.
99). *Før du kom,

|
Tog hun mit Ord

(d: tog et løfte af mig) — det stsLSLer.Ew.

(1914). V.16. jeg har sagt det, og jeg vil

staae ved mine Ord. Jacobi.(Skuesp.IV.132).
*Jeg gav ham alt mit Ord, | Det kan jeg
ikke bryde. OehLHK.129. jeg har ærligt
holdt Ord, og skal vedblive at gjøre det.

IIeib.Poet.VII.357. »Hvorledes, Munk I har
Du os ikke lovet,

|
At vi med (o: for)

Skærsild skulde slippe frie . .
|
Vil Du

gaae fra Dit Ord og os bedrage? Hauch.
DV.I1.64. »Bare, Madsl du staar ved Or-
det,

I

At vi deler ærligt halvt. PMøll.I.llO.
„Men naar nu Løjtnanten giver Dem Deres
Ord (o: løfte om datteren) tilbage?** —
„Saa tager jeg det i mig ig\en^ Hostr.G.
175. Vel . . jeg har Eders Ord paa at I

komme. Chievitz.NF.11. Skal vi gi'e hin-
anden et Ord paa det? Pont.FL.107. en
mand af ord, (nu næppe br.) en mand, der
holder sit ord, hvis ord er til at stole paa. VSO.
MO. S&B. det er et ord, (især talespr.)

det er en aftale, et løfte; det lover jeg; det er

vi enige om. „jeg vædder." — „Det er et

Ord (d: jeg slaar til).'* Biehl. (Skuesp. IV.
404). '^Ja saa,** sa'e den Lille, „saa er
det et Ord I

|
Nu er da min Reise he-

s\uttet[''Winth.IV.44. „Kanske jeg kan
faa nogle Tønder (kartofler) for oilligt

Kjøb?** . . „Det er et Ord," sagde Degnen.
Schand.TF.I.17. Naar Deres Mand næste
Gang gør mig den Glæde at tage Del i

Jagten, saa kommer De med, er det et

Ord? KMich.F.83. en mand er en mand,
(og) et ord er et ord olgn., se I. Mand
7.1. love med haand og ord, se III. love
1.1. løse sit ord, se løseé.i. 3.2) (jf.Bnd-j
Magtord ofl.; især bibl., poet.) befaling;
bud; forskrift. Da sagde Mose til Aaron
og til hans Sønner . . I skulle ikke gaae
ud af Forsamlingens Pauluns Dør . . thi

Herrens Salveolie er paa Eder; og de
gjorde efter Mose Ord (1931: som Moses
Sdigde).3Mos.l0.7. *Knap var Ordet givet,

neppe var Budet sagt
|
Før (osv.). Oehl.

H.K.111. Nu skulde Bjærgmands-Konen
til at brygge 01. Bjærgmanden og Drengen
fik Ord om at hente Ya.nd. KlBerntsen.Æ.
1.179. gøre noget paa ens ord, se paa.

II (jf. bet. 4; bibl.) om guds bud til men-
10 neskene. Forbandet være den , som ikke

holder Ordene i denne Lov og gjør der-
efter. 5Mos.27.26. Hvormed skal en Ung
holde sin Sti reen? Derved at han holder
sig efter dit Ord. Ps.119.9. Jeg gjemte dit

Ord i mit Hjerte, smst.119.11. spec. i forb.

de ti ord, de ti bud(ord). (Moses) skrev
paa Tavlerne Pagtens Ord, de ti Ord.^Mos.
34.28. 5M0S.4.13.

4) (spec. anv. af bet. 2; jf. bet. 3.2 slutn.)

20 i særlig bibl., relig., kirk. anv. 4.1) om de
(i bibelen overleverede) af gud (Jahve, Jesus)
talte ord til menneskene, som indeholder

troens lærdomme, forjættelser olgn.;

dels (ji/. Bibelord l) om et enkelt bibel-
sprog, dels (jf. Bibelord 2) m. sammen-
fattende bet. om bibelens ord og lærdomme,
bibelen (som helhed). Dit Ord er en Lygte
for min Fod, og et Lys paa min Sti.Ps.

119.105. Himmelen og Jorden skulle for-

ao gaae, men mine Ord skulle ingenlunde
torgSiSie. Matth. 24.35. *Det er mig nok,
hans Ord at troe. Kingo.315. *Hans Aand
er Livets Kjærne,

|
Hans Ord kan aldrig

døe. Hauch. (Psalmer udv. afPHjort. (1843).

222). *Jert Hus skal I bygge paa Ordets
Klippegrund. JPaullLSkyggerogLys.( 1 902).
35. tage et Ord frem, som Jesus har sagt,

og dermed vejlede de Hellige.VBeck.LK.
1.522. Jesus sagde til sine Disciple: mig
er given al Magt i Himmelen og paa Jor-

den . . Efter dette Herrens Ord ville vi (osv.).

Alterbog.447. indre ord, se II. indre 3.1.

[I
om herpaa hvilende lære, (forkyndelse,

i form af) prædiken, salme(sang) olgn.

Matth.13.20. de Fleste af Brødrene . . bleve
desmere dristige til at tale Ordet uden
Frygt. Phil.1.14. *Er ikke Ordet i vor Mund

|

Et Lys for alle Sjælel Qrundtv.PS. VI.231.
*„Ordet", Pilgrimstaven |

Er sielden i min
50 Haand. Bødt.221. naar han holdt sin Tale

i Kordøren, var det . . gribende at høre
ham forkynde Ordet.Birkedal.O.II.81. Hver
Aften blev Bibel og Salmebog taget ned
fra Hylden, og Ordet lød. Kirk.F.234. || i

særlige forb. (det) levende ord, (jf. li-

vets ord u. Liv 9.8 samt Livsord 2) om
guds ord som forjættelse om, som vejen til

det evige liv; hos Qrundtv. spec. (jf. bet. 2.2

samt III. lille 2) om (de af Jesu mund ud-
60 gaaede ord :) trosbekendelsen ell. fadervor.

Moses . . annammede de levende Ord, at

give os. ÅpQ.7.38. det levende Ord, der
beviislig var udgaaet af Christi Mund (o:

trosbekendelsen ved daaben). Grundtv.KO.15.

jf: Herre, til hvem skulle vi gaae hen?
du haver det evige Livs Oråi.Joh.6.68,

76*
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*0m end vort Støv er lige tungt, |
Saa

faar vor Sjæl dog Vinger, |
Saa den med

Ordet evig ungt, |
Sig let til Himlen svin-

ger. Grwwd<v./SiS. III. 45i. ordets lærer
ell. (især) tjener, (kirk.) den kristne for-

kynder, præst. Det være Ordets Lærere
forbeholdent, at lade os høre Religio-

nens Stemme. Rahh.Tilsk.l79L2é3. Ordets
Tienere. Alterbog. 425. MPont.SK.55. jf.:
Jacob Borrebye. Medtiener i Ordet til

Nachsskouis Menighed. Borrebye.DenBihel-
skeArithmetica.(l 783).titelblad, guds ord,
se Gud 4.1 (jf. IL løbe lOj. (et) guds ord
fra landet (spøg. ogs. fra Lolland (Schand.
O.II.203) olgn.), om en landsbypræst til.

-degn (VSO. Mau.II.lll) ell. nu en ung
naiv person, især kvinde, se Gud sp. 297^.
ordets gører, hører, hørelse, se Gø-
rer 2, Hørelse 1. det lille (guds) ord
(af herrens mund), se HL lille 2. 4.2) {efter

(Joh.1.1, se ndf.) gr. logos, ord, tanke, for-

nuft (se Logik;,- jf.SaVXV.976) om Jesus
(som den fuldkomne aabenbarélse af gud).
I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var
hos Gud, og Ordet var Gviå. Joh.1.1. Og
Ordet blev Kiød, og boede iblandt os. smst.

1.14. *Du Guds evig' Ordl
| . . Du Guds

Søn i Himlen est.Kingo.92. Grundtv.SS.
IV.19. Eeib.ND.50. VSO. D&H.

5) (jf bet. 1.5 og 2.1^ om (ofte) gentagen
ytring. 5.1) (if. Fynd-, Mode-, Slagord;
især m ell. dial.) om et ofte ell. alm. brugt
udtryk (lutring), især (som citat) anv. paa
en foreliggende situation; sta aende ud-
tryk ell. yndlingsudtryk (i sætnings-

form); sentens; talemaade; ordsprog;
især i forb. et gammelt ord, ofte knyt-
tet til anførelsen i udtr. som (som) man
siger (ell. der siges^ for et gammelt
ord ( VSO. MauJI.111. AndNx.PE.IL112.
CEeimer.NB.207. se ogs. for sp. 179^^«-),

som det gamle ord ell. som ordet
(Kierk. XIV. 155. Tandr. (BerlTid.Vi 1925.
Aft.l.sp.l)) siger olgn. *Det svared Hr.
Marstig . .

|
„Det er nu et gammelt Ord:

|

Spotten og Skaden vil følges aå.'*DFU.
nr.28.42. det er et sandt ord, som siges,

at den, som har penge, hår også venner.
Moth.044. blive i Landet, og nære sig
redelig, det er et gammelt Ord, og et
sandt Orå. Bahb.Fort.II.274. det er mit
gamle Ord: jo mindre Begjær, jo mere
sand Nydelse og Qvæge\se.Sihb.II.16. Naar
To trættes, leer den Tredie, siger Ordet.
CBemh.V.59. PalM.IV.4. Vi har alle den
samme Tro som Præsten i vor Kirke, er
et sjællandsk OTå.VilhAnd.N.80. jf: nu er
det blevet til et Ord imellem os, at kalde
hans Handelsaffairer Stuesagerne, men
vore lærde og curiøse Forhandlinger kalde
vi Kammersagerne. /Si6&./I.iO. bevinget
ord, se bevinget 2.i.

|| 07- Anraabnings-,
Befalings-, Enings-, Løsensord samt Ordtag
(2), -tegn (3); ^, nu næppe br.) i best. f,
om feltraab, løsen (ll.l.i), parole. Moth.
043. SøkrigsA.(1752).§719(se H. Løsen

Lij. Han fik Ordet af den Høistcomman-^
derende. F/SO. 5.2) (uden for udtr. faa ell.

have ord for at osv. nu CP, gldgs. ell. dial.)

i forsk, mere ell. mindre faste udtr. (især

præp.-forb.), m. h. t. hvad der giver anled-

ning til særlig opmærksomhed, forundring,
beundring ell. dadel, om ytring, der med
samme bet-indhold (mening) gaar fra mund
til mund inden for en vis kreds (en egns be-

10 boere, offentligheden); (folke)snak; rygte;,

(god ell. daarlig) omtale; ry. (hans) Va-
ners Regelmæssighed havde givet An-^

ledning til det Ord om ham, at han ikke
forrettede selv de nødtørftigste Ærinder
uden først at raadføre sig med sit Ur.
Pont.Mi.45.

||
(som) ordet gaar, (som)

man siger, fortæller; (som) rygtet gaar, siger,

*„Sin Præst hun roser" — „Dog han er
|

(Som Ordet gaaer) en Drømmer.*'22eew&.I^
20 72. *Saaledes gaaer endnu i heele Egnen
Ordet Rahb.PoetF.I.214. *Han kan lidt

meer end Fadervor,
|
Og maner stærkt^

som Ordet gaaer. BaggesJ.168. Der gik .

.

et stort Ord om (o: man fortalte det som
7ioget stort), at der aldrig i Norden var
kommen en kostbarere Ladning hjem.
Hauch.II.371. Ordet gaaer, at (kongens-

frille) er jordet her. Baud.KK.89. CRei-
mer.NB.113.443.

||
der gaar ord af, der

30 tales (vidt og breat, mand og mand imellem)
om; især m. h. t. hvad der vækker forundring,
beundring: der gaar ry af. denne Bonde-
pige, hvis Skjønhed der har gaaet saa
meget Ord SitPAHeib.Sk.II.8. det Orde,
der gik af min Faders Formue. Kruse.E.
72. der gik Ord af, at Danne-Kongen
vilde hevne Skade. Grundtv.Snorre.I.129.
han forsvandt . . Andendagen efter sit

Bryllup . . Det var en forstyrret Historie,
40 der gik Ord af Besvimelserne i Familien.

JVJens.SS.91. AndNx.PE.III.204. || kom-
me ell. være for orde ell. (sj) for ord
(Wilse.R.V.176), i ordet (vAph.(1759)..

300), blive, være meget omtalt (anerkendende
ell. nedsættende), meget bekendt; komme, være
i rv. (en) Skoemager, der er saa lykkelig
at komme for Orde, og drager stærk Næ-
ring til sig. PAHeib. 1.302. (Viborg søs)

Brasen er meget for Orde. Blich.(1920).
50 XXI.238. Du lægger . . din Fader og din.

stakkels Faster i Jorden, med din Op-
førsel. Betænk hvordan vi allerede er for

Orde, for din Skyld. CBemh.II.23. OrdbS,.
(Fyn), se videre u. IV. for 2.8. talem. (nu
næppe br.): Hånd er kommen for orde
som Køge hsmdsker. Moth.K251. \\ faa,
have ord for, komme, være (bringe)
i ord ell. i orde (Heib.Poet.X.22. sa.Pros.

11.223. Lemb.Shak.XII.134. JySaml.4R.
60 II1.435) for, (m. bet.-forskydning ved præp.

fra IV. for 12(4) til 15.2; i' alm. spr. nu næ-
sten kun m. flg. inf, især at være^ især om
person: blive, være (gøre til) genstand for
alm. omtale paa grund af særlige egenskaber,

optræden, forhold (bedømte af omgivelserne^

offentligheden); spec: (almindeligt) anses for^.
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siges (at være osv.). Folkene have Ord fore
at være heel onde og arrige. Fflug.DP.963.
saa snart han er kommen i Ord for at

lyve, troer ingen ham meer, end ikke
naar han siger Sanden. JHolh.Heltind.I.ll?

.

Desuden faaer den driftige Mand . . let

Ord for Strænghed (alm.: for at være
strengj. Mall.SgH.696. Fruentimmerne .

.

vare i Orde for deres forborgne Kund-
skaber. Engelst.Qvindekj.105. Aarhuus . .

Domkirke har Ord for at være den stør-

ste i BsinmsLTk. Molb.Dagh.203. *mangen
En fik Ord for (alm.: for at værej Mester
i at stjæle. Grundtv.FS.IV.485. Jeg veed
det nok: jeg er kommen i Ord for at lyve.
Blich.(1920).XXIV.46. Grev Engelbret var
især i Orde for sin Dristighed og Beleven-
hed. Iw^. F/S. I. i05. CBernh.IV.164. (jeg)

havde Ord for at trække Damerne til Bu-
tikken ved min Konversation. B^os#r.i^.40.

Font.FL.436. i flg. anv. nu næppe hr.: han
(tragter) ikke saa meget . . efter gode Sæ-
der, som efter Ordet iorsBmmQ.Wand.G.II.
639. Han bifaldt en Gierning, som han ikke
vilde have Ord for (o: have skyld for, have
sig tillagt). Sporon.EO.I.71. spec. (tidligere)

m. h. t. forhold ml. en mand og en kvinde,
i udtr. komme i ord(e) ell. have ord for,

omtales som staaende i et vist erotisk bestemt

forhold til. Moth.K256. (han) havde . . som
man kalder det, Ord for mange Damer;
og det Middel, hvorved han erhvervede
sig det, var deels en forunderlig familiær
Tone, som han tillod sig med Damer, der
vare ham temmelig ubekj endte, en Tone,
(der syntes at forudsætte) et fortroligt For-
hold; deels en fiin Vending i Conversa-
tionen, hvorved han vidste, at bringe den
Person, han vilde have Ord for, paa Tale
. . Ved disse . . Kunster havde han blandt
Andet vidst at komme i Orde for Fru v. R.
Heib.Foet.X.21. jf.: han kom i Orde for
en saa piquant dobbelt Intrigue, som den
at staae i Forbindelse baade med Moder
og Datter. sm8t.22. || i tilsvarende udtr. m.
bestemmende attrib. adj.j som have et godt,
slemt ord (paa sig) (Moth.045. VSO.
MO. Feilb.), være, komme, bringe i

et godt, slemt ord olgn. *Til Frue For-
tuna gaaer jeg ikke;

|
Hun er i alt for

slemt et Ord. Eahb.FoetF. 1.142. 'Rahab
hedd Værtinden,

|
Ei med det bedste Ord.

Grundtv.SS.II.133. VSO. Køberen fik No-
get oven i Købet . . at ikke Sælgeren
skulde „faa det gerrige Ord** (o: faa ord
for at være gerrig). CReimer.NB.547.
Ord-, i ssgr. ["ot-] Høys^.AG.l?. (jf.

Orde- og Ords- samt ordesløs") tsær af Ord 1

;

saaledes — foruden de ndf. anførte — bl. a.:

Ord-accent, -adskillelse, -afledning, -be-
toning, -brokker, -bøjning, -deling, -for-

bindelse, -forkortelse (jf. Forkortelse 2
slutn.), -forvanskning, -forveksling, -grup-
pe, -mangel, -mængde, -rod, -række, -sam-
mensætning, -slægtskab, -tyder, -tydning,
-tælling o/t. -arm, adj. (nu næppe br.)

d.s.s. -fattig (1-2). VSO. -aTl, en. (især
hos sprogrensere; sj.) virksomhed, hvorved
man (bevidst) udvikler og udvider et sprogs
ordforraad. Hovedst.yil916.9.sp.2. Bertels.
(DGrammat.VI.282). -betydning, en.

(jf. -forstand; sprogv.) et ords ell. ordenes
betydning; undertiden spec. (jf. efter ordet
u. Ord 1.2^: et ords ell. udtryks betydning
efter bogstaven; bogstavelig betydning. Kjø-

10 benhavnsposten.1835.27. MO. Sandfeld.S.^
82. -billede, et. 1) (skol, sprogv.) et ord,

opfattet som et (af bogstavtegn ell. lyd be-

staaende) hele. (Svend Grundtvigs ordbog)
viser os kun, hvordan det færdige billede
af ordet skal tage sig ud; men taler ikke
om ordbilledets enkelte dele. Skoletidende.
1885.53. hertil Ordbilledmetode, me-
tode ved den første læseundervisning, hvorved
et ord læses som helhed (uden stavning). Ord-

20 billedmetoden. MargrLønborgJensen.(hogti-
tel.1907). Sal.^XVI.243.

\\ (jf. BiUede 3;
om den til et ord (i sproget) svarende fore-
stilling, sproget er summen av de ord-
billeder der er opmagasinerede i alle in-

dividernes s\2e\e.Jesp.M.17. 2) (til Billede 4;
l.br.) metafor. D&H. -blind, adj. (jf.-døy,
-glemsel; med.) som lider af mangel paa, tab

af læseevnen (aleksi). VoreSygd.lV.67. jf.
Ordblindhed. Høffd.Fsyk.n63. AKrogh.

30 Fysiol.91. -bog:, en. (\ Orde-. LTid.1741.
174). {ænyd. d. s. (DGrammat. 1. 149); jf.
-fortegnelse, -liste, -register, -samling samt
Glossar(ium), Leksikon og Akademi-, Dia-
lekt-, Fremmed-, Haand-, Handels-, Land-
skabs-, Modersmaals-, Real-, Retskriv-
nings-, Rimordbog ofl.) en som regel alfa-
betisk ordnet fortegnelse (især i form af en
bog) over et sprogs (en dialekts osv.) ord-

forraad ell. over en særlig gruppe ord (frem-
40 medord, fagord osv.), med angivelse af ordenes

stavemaade, bøjning, udtale, oprindelse, be-

tydning, anvendelse olgn.; leksikon. Et lidet

Orthographisk Lexieon Eller Ord -Bog.
NvHaven. (bogtitel. 1741). Ord -Bog over
danske Ordsprog, paa Fransk oversatte.
(boqtitel.1757). Kongelig Dansk Ord-Bog
. . Dansk og Tydsk . . Tydsk og Dansk.
vAph.(bogtitel.l764). Dansk Ordbog udgi-
ven under Videnskabernes Selskabs Be-

50 styrelse, (bogtitel.1793). Han tager en Ord-
bog, sætter sig til at stave Brevet igj en-
nem, slaaer hvert Ord op, for derpaa at

tilveiebringe en Oversættelse. jRTterfc.XJJ.

316. En almindelig Ordbog; en histo-

risk, biographisk, geographisk, physikalsk
Ordbog. MO. Guds Dros, mumler jeg, for
det er jeg kommet i den store Ordbog
(o: DO.) for. HSeedorf.(Fol.yal921.7.sp.6).
om ordliste (som del af en bog): En Nord-

60 siellandsk Ordbog. Junge.371. om encyklo-
pædi, konversationsleksikon : en Fortsættelse
af Hr. Bayles Critiske Ordehog. LTid.1741.
174. jf. (levende) Leksikon: En gammel
mand er ofte som en slags ordbog; ved
at slå op i ham, får man at vide, hvad
det og det ord betød, den gang han stod
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i sin velmagt. Hjortø.TO.45. \\
uegl, om

det af en person (fortrinsvis) anvendte ell.

et bestemt omraade tilhørende ordforraad.

Ofte forskriver han (o: en forelsket mand),
naar det menneskelige Lexicon er udtøm-
met, Titler fra en himmelsk Ord-Bog, og
anraaber omsider sin Galate som en Engel
og Gudinde. Eilsch.FhilAnm.l4. (denne po-

litikers) „parlamentariske" Ordbog er ellers

paa ingen Maade blottet for skarpe Ven-
dinger. NatTid.VslOSLM.S.sp.l. især (jf.

udtr. som det Napoleon I tillagte: impos-
sible n'est pas un mot fran^ais^ i (næg-
tende) udtr., med tanke paa det, ordet be-

tegner, som: (greven forstod) ingensinde, at

Noget i denne Verden kunde være umu-
ligt. Og Ordet „Uopnaaelig" stod aldeles

ikke i hans Ordbog. BSchmidt.BH.70. Vi
havde strøget det Ord Lykke af Danmarks
Ordbog. Nu (o: efter genforeningen) skriver
vi det ind i^SLSLny.VilhAnd.FM.TS. \\ hertil

ssgr. som ordbogs -agtig (jf. ordbogligj,

-arbejde, -artikel, -forfatter (vAph.(1759).
D&H.), -form, -katalog (bibliot., om biblio-

teks-katalog, der er en (alfabetisk ordnet)

kombination af forfatterkatalog (titelkatalog)

og emnekatalog. ÉibliotII.^II.429), -redak-

tør, -seddel, -skriver (LTid.1742.276. Høysg.
Anh.l2. FFJDahl.Supplement tilM0.2R.I.
(1834).58), -værk o/t. -boglig, adj. (sj.)

adj. til Ordbog: leksikalsk; ordbogs-, Hjæl-
peO. ordboglige Behandlinger af Mo-
dersmaalet. FDyrlund.(BiogrLex.X.250). CP

-bram, en. (jf. -prunk, -pynt; næsten kun
nedsæt; nu sj.) bram (I.l) i ord; (tom) ord-

pragt ell. ordklang; svul8t(ighed) ; fraser. De
maa skue . . Skjalden, hvis Qvad (Saxo)
latiniserer, gjennem Phraser og Ordbram.
Cit.l816.(Grundtv.B.L410). (et digt) uden
Ordbram, uden Flitter, uden Klingklang.
Blich.(1920).Y.116. huul Ordbram.PLMøfZ.
KS.II.283. de senere islandske Skjaldes
Digte, hvor Mythologien er brugt til Ord-
bram. Jo/is5<eews^r.J5r^. 45. CP -brud, et.

[3.1] (jf.-bryder; l.br.) det at bryde sit (givne)
ord; Løftebrud. Brande8.X.26. der maa én
Gang for alle gøres en Ende paa Lov-
løshedens og Ordbrudets ÆrsL.Pol.^V6l919.
S.sp.l. -hrug, en. (jf. -valg; nu 1. br.)

et ords særlige brug (i skrift ell. tale);

spec. (især i best. f.) om den (inden for
sproget i alm. ell. en fagvidenskab i sær-
deleshed) gældende brug af et ord; sprog-
brug; (faglig) terminologi, anden er Ter-
minologie og Ordbrug, naar der handles
om Lehnstider . . ena naar der tales om
seenere Tider. Rothe.NS.1.72. JohsSteenstr.
N.IV.97. Vaklen i Ordbrugen. EMøller.
Landstingsopløsning.(1902).107. C3 -bry-
der, en. [3.1] (jf. -brud samt Bryder 2)
person, der bryder sit (givne) ord. Han har
stemplet ham som en Ordbryder og For-
ræder. JBran^Zes. 7.^60. HFEw.JF.II.43. W
-balder, et. [1 ell. 2] 1) (I br.) buldrende,
støjende, højrøstet tale. Molb.BlS.2Saml.III.
297. 2) (jf. -bram, -skvalder samt -rasler;

uegl, om (anvendelse af) stærke, voldsomme,
(overdrevent) store ord ell. udtryk, smukke
Vers med meget Ordbulder og liden Virk-
ning. JSrancZes.J/.^O. jf.: Welhaven, der
gjør (Wergeland) til en Or db uld rer og
en FrsLsehelt. HSchwanenfl.HW.183. -byg-
ning, en. (sj.) ordenes sammenføjning i

sætninger, ytringer; sætningsbygning; kon-
struktion (2); ordføjning. MO. -dannelse,

10 en. (jf. Dannelse l.i slutn.; især sprogv.,

gram.) dannelse af (nye) ord; især om dan-
nelse ved afledning og sammensætning; ogs.

(jf. Dannelse 1.2j om de saaledes dannede
ord. NMPet.Spr.1.171. Mikkels.SproglS.23.
det (er) vanskeligt at udtømme en levende
Dialekts Ordforraad, ganske særlig, naar
det gælder visse Orddannelser. SprKult,
III.2. jf. Orddannelseslære. Rask.FS.
Fort.33. NMFet.(bogtitel.l826). -dele, v.

20 se ordele. -dav, adj. (jf. -blind, -glemsel

;

med.) som (paa grund af lidelse i hjernen)
mangler evnen til at opfatte talte ord. Vor
Ungdom.1906.351. VoreSygd.IV.67. jf.Ord-
døvhed. Bøffd.Psyk.n63,

I. Orde, et. se Ord.
II. orde, V. ['o-ro, sj. 'oCOrdo] (ogs. efter

udt. skrevet ore. jf. Moth.050). -ede. {ænyd.
ordes (Bording.II.321), sv. orda, no. orde,.

oldn. or9a; af Ord, spec. i bet. 5.2; jf. for-

30 orde; nu næsten kun dial.) 1) om person:
fortælle olgn. 1.1) intr.: ytre sig; tale;
snakke, *Sværger nu . . |

Aldrig at orde
om denne FærdlBøgh,Over8.afHSachs:Con-
cretus.(1869).26. Det viste sig, at hun snak-
kede mindre end de to, der selv ordede
for i sdt fire. IIjortø.HH.125. 1.2) trans.:

meddele (videre); udsprede; ikke kunne
tie med. Hånd order alt det hånd faer
at vide. Moth.050. 2) pass. ordes ell. (dial.)

4prefl. orde sig (Ordba.(sjæll.)), fortællen
(videre fra mand til mand); omtales; ryg-
tes; spørges, (især i (upers.) udtr. som
det ordes^. *Det oores til Sverrig et Søe-
slag er tabt, | Og skiønne Kriigs-skibe lor-

l&Sirne. Sort.HS.E3*-. hånds Anslag begyn-
der allerede at ordes. Kom Grønneg.1.299.
*Evig skal ordes | Helte-Bedrifter. GnmcZ^v.
Saxo.IL 148. Wilst.Il.III.v.287, Thorsen.
119.

50 Orde-, i ssgr. ['oto-, 1. br. 'o()rd8-] side-

form (egl. gen. fit.) til Ord-, se u. Ordbog;
nu vist kun i Ordelag (s. d.). CP -lag, et.

(ogs. Ord-j. {fra sv. ordalag, no. ord(e)lag,

jf. oldn. ordalag; især hos sprogrensere} J
maade, hvorpaa man føjer sine ord, ud- ^
trykker sig, vælger sine ord; diktion (2);

udtryksmaade ; vending(er). Saa paafulgte
i mere ordnede Ordelag en Forklaring
om, hvorledes det Hele var gaaet til.

60 RSchmidt.NH.248. JPJac.DU.116. Hørup.
11.394. Ordelaget har jeg ved forskellige

Lejligheder hørt falde saaledes (osv.).

HKaarsb.M.83. \\ Ord-: Der er (i skue-

spillet) nok af det Bløde og Melodiske i

Ordlaget (Brandes.KP.186: Dictionenj, man
savner en haard og mandig Tone. Brandes.
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1.528. ADJørgJII.509. Gjel.Br.U7. Vilh

An(l.Litt.IY.125.

orclele, v. ["o()r|de-'la] (\ orddele, især

i bet. 2 (s. d.); i betl: Nørreg.Privatr.V.llO.

JBaden.Tacit.IL143.147). -ede. (ænyd.glda.

d.8.; fra mnt. ordelen, jf. ty. urteilen, egl.

8a. ord som erteilen, tildele; l.lederty.ur-
(se UT-), sideform til er- (se er-), jf. aar-

sage, Orlog, Orlov, Ornum samt II. Ore;
sidste led er (III-)IV. dele

|| formen ord-
dele skyldes tilknytning til Ord(kløver) 1)

(isærjur., foræld.) træffe afgørelse, af-
sige kendelse i en (ret8)sag; afgøre;
dømme; bestemme (ved dom, afgørelse).

Commissarier udi de Sager, som Sam-
frænder bør at dømme udi, og som ellers

ikke beqvemmeligen kunde til Tinge or-

deelis, bevilgis og forordnis af Kongen.
DL.1—5—23. Kongen (vilde) dømme og
ordeele udi de Sager, som hannem ikke
vedkom . Slange.Chrl V.l63. Nørreg.Privatr.

y.llO. 2) t strides i ord; disputere. Han
øvede sig . . i at orddeele og disputere. CP
Eothe.MQ.1.441. jf.: den stærke Orddeeler
(o: disputator) Dr. S.Wand.Mindesm.1.298.
Orden, en ell. (i bet. 6) \ et (i ssg. Da-

nehrogsoTdeiietEBrand.Fra85til91.(1891).
14). [i(or'd(8)n] Høysg.AG.102. flt.(i bet.U,
4-6j -er. {ænyd. d. s. (fk. og intk.), glda. (et)

orden, ordin, munkeorden (SjælensTrøst.(Fot.

paaKgl. Bibi.).136. Bimkr.); delvis gennem
mnt. hty. orden (oht. ordinaj fra lat. ordo
('^ew.ordinis^,J/'./V. ordre (se I.Ordre^, eng.

order; sml. ordentlig, ordinere, ordinær,
ordne, Ordning)

1) som udtr. for indbyrdes forhold m.h.t.
id ell. tid. 1.1) (jf

''"

Bogstav-, Bord-, Følge-, Konkurs-, Num-
sted ell. tid. 1.1) (jf. Alders-, Arvegangs-,

merorden ofl.; ofte m. overgang til bet. 3)
i al alm.: (et vist) indbyrdes forhold ml.

m, (to ell. især) flere personer, ting, forhold osv.,

* der (if. naturen, vedtægt, beslutning) har
deres plads ved siden af hinanden, kommer ef-
ter hinanden olgn.; (naturlig, vedtagen) ind-
byrdes placering; rækkefølge; tids-

følge; række; følge, (især i forb.m.præp.
i, tidligere ogs. efterø, hånd lagde brød
derpaa (o: paa bordet) i orden (1871: i

Række^ for Herrens 2ins\gt.2Mos.40.23
(Chr.VI). Herskabet vilde skrive udi Or-
den alle Huusets Tituler, og kline dem
over Porten. Holb.DR. II. 1. Det Danske
spro^ holder en mere naturlig orden (o:

ordstilling) end åetLsLtmske.IIøysg.AG.160.
Det er ikke usandsynligt, at Runernes
magiske Brug og den Rang, man i denne
Henseende har tillagt dem, har bestemt
deres Orden. Bredsdor/f.Afh.l51. Lynsnart
faldt Budenes (o: de ti buds) Orden ham
ind igjen — var det ikke Nr. 5, som for-

bød at ihielslasL? Schand.BS.377. Forman-
den giver Medlemmerne Ordet i den Or-
den, hvori de forlanger det. ForrFolketing.
§30. ofte i forb. som (i) alfabetisk or-
den (Høy8g.S.a6v. jf. alfabetisk^, i føl-
gende orden (PAHeib.Sk.III.148. Nør-

reg.Privatr. VI.89), (i) kronologisk or-
den ("se kronologisk^, i omvendt orden
(se omvendt 1.2). frelsens orden, se I.

Frelse 2.2. 1.2) (nu sj.) som udtr. for den
enkeltes plads (i en række ell. især tids-

følge)^ betragtet ell. fremtrædende for
sig, især: skiftevis, efter tur. *Vor Stiil

maa være jævn og slet (med)
| En ziirlig

Skik . .
I

Hvor alle Parter falde
|
Udi sin

10 Orden angenem (o: hvor hver del passer
paa sin plads). Reenb.II.4. \\ m. h. t. tids-

følge: tur. der hver piges orden kom an
(1871: Raden kom for hver Pige^, at gaae
ind til kongen Ah3Lsyerus.Esth.2.12(Chr.
VI). *Snart mister du din Balders Syn
for evig I | Da falder Ordenen til dig, at

hylel Ew.(1914).III.30. især i forb. efter
ordenen, i sin orden (jf.u.bet.3.2) olgn.

han forrettede Præste-Embede i sin Skif-

20 tes Orden (1907: efter sit Skiftes Orden^
for Gud. Luc. 1.8. maaskee disse kand i

deres Orden . . hovmode sig af deres Fa-
milie. PameZa. II. 97. For Granskeren er
sikkert intet mere underholdende, end
efter Ordenen at betragte de mange Slags
Gjøglere og Undermænd, som foreene sig

i Leipzig til Messen. Horreb.II.387. De
andre (damer) kysse hende paa Munden,
hver i sin Orden. PABeib.Sk.III.148. 1.3)

30 (jf. Anker-, Front-, Hastværks-, Jagt-,

Kamp-, Kølvands-, March-, Slagorden ofl.;

især ^, ^) om det forhold, at en hær(af-
deling)s ell. en flaade(afdeling)s enheder ind-

tager en vis indbyrdes stilling, er placerede,

opstillede paa en vis maade (som forberedelse

til kamp olgn.); formation; opstilling;
slagorden olgn. Af Sebulon (drog 50000
ud) at skikke sig i orden (1871: de stil-

lede sig i S\agorden).lKrøn.l2.33( Chr.VI).
io Kong Magnus havde slaaet sin Orden

(o: opstillet sine krigere) paa Krist-Kirke-
GsLSLrden.Grundtv.Snorre.lII.254. jf. bet. 3.2:

*Naar Hildes Børn paa Kampens Vang
|

Skal stille sig i Orden.Winth.VI.138. jeg
(saa) en Skare af Dyr . . der syntes at

sætte sig i en vis Orden og bevæge sig

frem mod det Sted, hvor vi befandt os. Ko-
foed-Hansen.L.331. forden af bataille,
(jf.u.l. Ordre 1) slagorden. Holb.Tyb.V.ll.

h. t. flaade(afdeling). Naturlig
Omvendt Orden . . Orden i to,

Ur.u.LUi
50

II
spec. m.

Orden .

.

tre Co\onner.SøL€x.(1808). Wolfh.MarO.
494. sejle i sluttet Orden. Scheller.MarO.
indtage en Orden. smst. Søtaktik (er) den
Kunst, ved hvilken Krigsskibe . . faa de
for Sejlads og Kamp . . bedst tjenlige

indbyrdes Stillinger, Ordener. Sal.XVII.

112.
II (jf. Krigsorden 2; nu næppe br.)

konkr., om hærafdeling, kolonne olgn.

60 fører hende hen ud uden for ordenerne
(1871: Rækkerne^, og hvo som kommer
efter hende, dræber ham med sverd. 2Kg.
11. 15 (Chr.VI). hånd (anførte) selv den
første orden (1871: Afdeling), og gik i

trefning med mcsLnor.2Makk.8.23( Chr.VI).
Slange.Chrl V. 770.
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2) (jf. Forretnings-, Hus-, Krigs-, Leve-
orden olgn. samt Mis-, Uorden; nu især i

faste forb., m. overgang til bet. S) uden (ty-

delig) forestilling om plads ell. rækkefølge.

2.1) om naturgiven ell. paa vedtægt,
(fælles) beslutning olgn. hvilende til-

stand ell. forhold, hvis enkeltheder
(ved deres givne indbyrdes forhold) danner
et organiseret, systematisk hele; skik;

foreskreven, organiseret tilstand; sy-
stem; ogs.: regel. Borgerskabets Militair-

Væsen i Kiøbenhavn er indrettet i den
Orden det nu er 166S.Adr.^yil762.sp.3.

jeg (vil) anføre den Orden (o: den regel,

de principper), hvorefter jeg . . altid har
valgt en Maade at slaae mig igjennem
paa, fremfor en smden. Ew.(1914).IV.259.

jf. Forretningsorden: (tidligere) kunde en
civil Sag som Regel ikke . . foretages i

Højesteret i et bestemt Høj esteretsaar,
naar den ikke var opført paa Ordenen for

dette Højesteretsaar. JurFormularbog.^796.
spec. (jf. borgerlig, offentlig orden olgn.

ndf.) om de ved love, administration, justits

fastlagte og haandhævede forhold i en stat,

en by. *den gamle Ordens (o : statsordnings)

Skranker t&m. Ploug.1.147. jf.bet.S: or-
denens haandhæver (om øvrighedsper-

son, politiembedsmand olgn.), se Haandhæver
(jf. Ordenshaandhæver^. || f i ordenen,
sædvanligvis; ordentligvis. Hun var baade
Mand og Kone. Hun var i Ordenen den
første oppe om Morgenen, og purrede
Døttrene uå.Blich.(1930).XXX.129. H (m.
overgang til bet. S) m. bestemmende adj.

Hånd holdt hæren i god orden. Moth.051.
den borgerlige Orden, som Lovene . .

foreskreve og søge at htLsmåhsdve. Mynst.
Tale.(1853).16. Værer . . al menneskelig
Orden (Chr.VI: forordning; 1907: Ord-
ningj VLnåeTd.simge.lPet.2.13. sætte en Ka-
non i daglig Oråen. Scheller.MarO. ville

omvælte den bestaaende Orden. D&H.
spec. i forb. den offentlige orden:
Forbrydelser mod den offentlige Myn-
dighed og Orden. Lov^V2l866.§98. Goos.I.

580.
II

i synonym-forb. Kongen bød Stavns-
baandet skal ophøre Landboe Lovene gives
Orden og KrsLtt.Thaar. (indskrift paa Fri-
hedsstøtten iKbh.1792). Krigsartikelsbrevets
Afsnit om Skik og Orden inden Borde
(blev) oplæst for MsLnåskabet. StBille.Gal.
1.66. holde over (sørge for) Skik og Or-
den. D&H.

II
i gen.-forb. *ingen Haand . .

|

Mod Husets strenge Orden førte Krig.
Bødt.75. dagens orden, se Dag 2.4 sZw<n.

naturens orden, se L Natur 3 (jf. lll.i
12j. (en anden, ny) tingenes orden, se

Ting. verdens orden, se Verden. 2.2)

(m. overgang til bet. 3j om persons opfør-
sel, adfærd, form, set i forhold til et vist

(idealt) krav, et reglement olgn. Rettens
Formand vaager over, at Forhandlingen
foregaar med den tilbørlige Orden ogVær-
dighed. LovNr.53^V3l909.§142. Formanden
leder Forhandlingerne i Tinget og sørger

for, at god Orden vedligeholdes. ForrFol-
keting.§4. || spec. (jf. Oraenskarakter; skol.)

om (elevs standpunkt m. h. t.) skriftlige ar-

bejders ydre form, behandling af bøger og
materiel, overholdelse af skolens ordensregler

olgn. D&H. i Skolen fik jeg altid . . rent
ug i Regning og Oråen. EÉode.JP.ll.

3) (jf bet. 2) om tings ell. forholds tilbør-

lige, rette, rigtige (indre ell. indbyrdes) til-

10 stand; god orden (2); tilbørlig, ret, god
skik. 3.1) i al alm. Moth.051. I Sacri-

stiet . . staar eet stort speigl, som Præ-
sten betienner sig af; Gud er een ordens
Gud, og det skicket sig ilde, om Præstens
skiæg var icke vel liiemt. JacBircJierod.R.

18.(jf.lCor.l4.33). den Klarhed og Orden,
Du vidste at bringe ind i forviklede For-
hold. HNClaus.(T'idsskr. f. udenl. theol. Litte-

ratur.1845.397). Alt skee sømmeligen og
20 med Orden (Chr.VI: ordentligenj. i Cor.ii.

40. *Uorden har jeg ei (o: i beretningen),

skjøndt ingen Orden (o : ingen streng, regel-

ret, kronologisk fremstillingsmaade). PalM.I.
85. (dagen) kan . . benyttes til at gøre de
rentgjorte Stuer helt færdige . . og til at

bringe lidt Orden og Skik overalt i Lej-
ligheåen.IngebMøll.KH.90. en ordenens
mand, se L Mand 10.2. talem.: orden er
det halve arbejde, anv. som udtr. for

30 betydningen af orden forud for og under ud-
førelsen af et arbejde. Mau.7289. 3.2) styret

af præp. jj især efter præp. i , i forb. som
bringe, faa, have, holde, lægge no-
get i orden, være i orden olgn. min
Hierne er saa confus af Speculationer, at

jeg maa have en Uhrmager at sætte Hiu-
lene i Orden igien. Holb.LSk.III.ll. leg
har her hiemme paa en tid lang haft svare
Bekostninger, men stræber igien at faae

40 mine Finaneer i Orden. Langebek.Breve.346.
han har bragt i Orden hvad Andre havde
bragt i XJoråen. Bredahl.III.10. Claudine
anvendte den øvrige Deel af Dagen til at

lægge alle sine smaa Eiendomme i Orden.
Qylb.(1849).XL57. Sørg for at holde Ma-
ven i Orden. Schand.F.302. Der blev spist

godt løs af Smørrebrødet, som det var at

vente af unge Mennesker med Appetitten
i Oråen. AaseHans.Yr. 25. have krammet

50 i orden, se II. Kram 4.1. gaa i orden,
især om en sag, der har været i ulave, været
genstand for forhandlinger, drøftelser olgn.

Winth.I.lOO. Sagen maatte kunne ned-
dysses og alt gaa i Orden igen og blive
som det vsir.JPJac.I.281. Morten havde
allerede indledet Underhandlinger med
en Husmand . . om at kjøbe hans Sted.
Gik Handelen i Orden, skulde Ejendom-
men overtages til 1. August. JakKnu.F.276.

60 Ludv. gøre (noget) i orden, gøre (noget)

i stand (ved reparation olgn.); spec. (jf. gøre
orden u. bet.S.s; uden obj.; i talespr.): gøre

i stand omkring sig (i et værelse) ; rydde op.

hun havde givet sig til at gøre i Orden
paa et Borå. Pont.LP.VIL188. du skulde
gøre lidt i Orden efter dig, naar du gaar
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nd\ Leop.FL.II.30. komme i orden,
komme i den rette, normale tilstand; nu især

om person : faa gjort ende paa en forstyrret,

uordentlig tilstand , spec. m. h. t. sine daglige

forhold, sine værelsers indretning olgn. Høysg.
S.282. *Han var lidt ræd, han var lidt

bleg;
I
Men snart han kom i Orden. Winth.

IY.58. aldrig saa snart var jeg kommen
i Orden (o: paa hotellet) før jeg saa mig
om efter de skønne Kvinder i Sevilla. Jk
Jens.IM.3. \\ spec. i forb. i sin orden, (helt)

i orden, „hvorledes finder De Tærninger-
ne?" . . „Meget rigtige. Alting er i sin
Orden.** PAHeib.Sk.II.217. Lægen under-
søgte hans Puls og nikkede rolig. „Naar
du kommer i din Seng . . og faaer noget
Varmt i Livet, kommer den Ting nok i

sin Orden.'' Ing.LB.IL132. Mit Pas var
ikke ganske i sin Orden, sagde man, der-
ior maatte jeg blive indtil videre. Hauch.
MfU.65. nu næsten kun (mere ubestemt)
om et forhold, en tingenes tilstand olgn., der
er, som det skal være, som, det hører sig til,

er naturligt, rimeligt, paa sm plads osv., i

udtr. som det er ell.\eg finder det (ganske)
i sin orden (at osv.) olgn. *Saa vidt er Al-
ting

I
. . i sin Orden , og naturligt. Oehl.

AV.35. *At jeg dig elsker til min Død,
|

Det er saa ganske i sin Orden.Winth.III.
253. (smedens) Haandværk faldt indenfor
kuldlyst Bondetiltag. Det var i sin Orden,
at han skulde have den smukke (gaard-
mandsdatter). JVJens.HF.16. Kammerater-
ne . . fandt . . det i sin gode Orden, at
det just var hans (o: teologens) Hoved, der
voksede fra „Laaget" (o: en høj hat), som
de sagde. Bregend.GP.4T. det er altsam-
men i sin skønneste Orden. MKorch.Niels
Dros.(1924).32. jf.: At den Glands, hvor-
med (Steffens) fremtraadte, fordunklede
Andre, var i Tingenes Orden. Ørst.YIII.
110.

II
for en ordens skyld (ell. (tid-

ligere) ior ordens sls.j\d (Grundtv.Myth.
133. Hauch.III.159. Kierk.VIL547), for
at sagen kan være fuldt i orden; især som
udtr. for, at visse formaliteter (der ikke be-

rører sagens kerne) ikke bør lades uænsede.
Grundtv.BrS.47. Pengene ere . . til Tje-
neste, naar det skal være. Blot for en Or-
dens Skyld maatte jeg nok vente med Ud-
betalingen, indtil Testamentet er blevet
bekjendtgjort. Heib.Poet.VII.68. frankeer
Dine Breve, for en Ordens Skyld. CBernh.
1.41. det bliver vel bedst, at jeg først
for en Ordens Skyld fortæller, hvorledes
jeg er kommen i Besiddelse af disse Fsl-

mrer. Kierk.I.vi. Schand.SB.lll. D&H. jf.:
For Ordenens Skyld (o : for at stoffet kunde
fremtræde overskueligt) var det . . nødven-
digt, at . . en Inddeling (af bogens fortæl-
linger) maatte skee. Mall.SgH.*7. \\ kalde
til orden, paatale en utilbørlighed i en per-
sons adfærd ell. ytringer; især (polit.) om diri-

gent: afbryde en taler og paatale en af denne
anvendt utilbørlig ytring. Schand.IF.262.
Finder Formanden (i folketinget) et Med-

lems Ytringer utilbørlige, kan han kal-
de vedkommende til Orden. ForrFolketing.
§31,1. 3.3) i særlige forb. m. verbum, især
m. flg. præp.-led. Den siges at bruge Me-
thode, som fremsætter sine Tanker ordent-
lig; altsaa er der Orden i Methode. B^øt/«^.
S.a2v. der skal være orden ell.(nusj.)
en orden (Ing.KE.I.200) i alting (smst.)
ell. i sagerne, i tingene olgn. Nei, stop

10 Onkel! . .jeg har meget Mere at fortælle
derom. Der skal være Orden i Tingene.
CBernh.NF. III. 18.

J|
gøre orden, (tale-

spr.) gøre i orden (se bet. 3.2); rydde op.
Hvad sagde ikke den vise Frøken Zahle:
„Man skal aldrig gøre Orden, man skal
have Orden.** EGad.TT.48. \\ have orden,
1. have orden i sine sager olgn., (pleje at)
have sine sager i orden. EGad.TT.48'. jf.

jeg ikke har Orden
20 (o: rede) paa endnu. KMich.FamilienWorm.
Det er netop det,

(1933).237. 2. (skol.) være ordensduks (i en
klasse). AnnaBloch.Fra en andenTid.(1930).
^5.|| holde orden, spec.

(jf.
bet.2.2): opret-

holde lydighed, ro, disciplin, i en skole, en hær,
en forsamling, (ofte m. flg. præp. i ell. paaj.
det Militaire var endnu paa Færde for at

holde Orden. FrSneed.1.539. MO. Feilb.

4) (jf. bet. 5) om gruppe ell. klasse, der
kendetegnes ved visse (naturgivne) egenska-

^ ber. 4.1) (jf. I. Klasse 1; nu næsten kun
fagl.) som udtr. for trinfølge, højere ell.

lavere klasse. Dette Tankesprog .. op-
højede (han) i Orden med de syv Vises.
Blich.(1920).XIX.114. \\ især i forb. m.
højere, lavere ell. m. ordenstal: første,
anden osv. en u-endelig liden Deel af

Materie (deles) i en u-endelig Mængde af

Dele . . hvilke jeg vil kalde Dele af den
første Orden . . enhver af disse Dele (de-

40 les igen) i en u-endelig Mængde andre,
som jeg vil kalde af den anden Orden, og
saa fremdeles at denne Delelighed tæn-
kes igiennem u-endelige Ordener. Zira/'^.

(KSelskSkr.VI.lOl). Naar Vekselen ikke
udtrykkelig i Teksten betegner sin Orden
som første, anden, tredje o. s. v. . . er den
.. en SolsiYeksel.Sal.XVI.343. Kamgran
(er) karakteriseret ved, at Sidegrenene af

2. Orden er tynde, lange og næsten lodret
50 nedhængende. SaUXIlI.449. En plan al-

gebraisk Kurves Orden . . er Tallene . .

af dens Skæringspunkter med en vilkaar-
lig ret lÅn\e.smst.XIV.948. ligninger af

lavere orden (o: grad), se I. Ligning 4.

uden for fagl. spr. tidligere ofte m. afsvækket
bet. som mere ubestemt kvalitetsbestemmelse,

udtryk for en personlig vurdering af noget
som ypperligt, ringe olgn.: en (skønhed), som
ikke var af den første Orden. JSneed.II.

60 309. enten maa Videnskabelighed uddøe,
eller i en høiere Orden gienfødes i hor-
den. Grundtv.Udv.V. 395. (kaffehuset) var
meget stort, men kunde dog neppe hvad
Ziirlighed angaaer sættes høiere end i

tredie Orden. Hauch.VII. 50. et dumdri-
stigt Forehavende af første Orden. IZif

XV. Rentrykt Va 1934 76
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Claus.Levned.(18?7).391. 4.2) (jf. bet.b.i;

næsten kun fagl.) m. bet. af sideordning (ell.

af over- og underordning i forhold til grup-

per m. andre betegnelser), om klasse af ting
med karakteristiske fælles egenska-
ber, hvis denne Følelse virkelig var skil-

dret med . . Sandhed, saa maatte det mis-
hage, at see den udelukket af den mo-
ralske Orden. Heib.Pros.V.lSQ.

||
(bygn.) om

søjler af en bestemt græsk stil, søjleorden,
og dertil svarende bygningsstil, fra Græ-
kerne (har vi) de bekiendte Ordener eller

Bygnings-Maader, nemlig den Doriske,
Joniske og Covmihms}s.e.E.olb.Ep.I.301.
*(han) er fordybet |

I alle disse mange
Ordener | Paa Capitælerne. Oe/i?.7ilf. 4^.

Mæcens Villa . . Bygningen er af dorisk
Orden. P0Brøndst.BI).?7. BeckettVK.31.

||

(naturv.) underafdeling af en klasse
(1.2.4), indbegreb af flere familier {Li).

Den første Classe, hvori de firefødige Dyr
have faaet Sted, er bragt i 6 Ordener.
LTid.1747.596. Lutken.Dyr.8. Ingen anden
af Pattedyrenes Ordener er saa talrig som
Gnavernes. Frem.DN.453. Warm.Bot.66o.

5) m. h. t. personer, der tilhører en særlig

klasse ell. gruppe, især af en vis fornemhed.

5.1) (til dels som overf. anv. af bet. 4.2 og
b.2-i) CP i al alm.: gruppe; klasse. *Hør,
o Hellig Aandl min Bøn,

|
At jeg dog

maa her paa Jorden |
Findes i de Vises

Orden. Brors.l 64. (Hauch) hørte til den
Orden af udkaarne Aander, (der var) Præ-
ster „for Vedligeholdelsen af den hellige
Ild i unge Siæle"*. Brandes.1.426. (spøg.:)

(man) anviser ham Plads i Faarehoveder-
nes Orden. Balle.Bib.I.XV. 5.2) (nu næppe
hr.) om (faglig, især lærd, fornem) stand.
•Man finder storre Mænd af Adelstand og
Orden

|
Af onde Mennisker henkast i

Orme-GsiSirden. Holb.Paars.321. jeg holder
det for en Skam . . for mig, som er en
Baeealaureus Philosophiæ . . at giøre no-

fet, som er Ordenen u-anstændigt. sa.ÆJr.

V.2. en Mand, der var een af sin Ade-
lige Stands samt den lærde Ordens største
Prydelser i sin Tiid udi vort Fæderneland.
Gram.(KSelskSkr.IV.259). For at give Geist-
ligheden Anseelse i Staten . . gav han denne
Orden en anseelig Eang.JSneed. 111.430.
Henrik IV. vilde . . ikke sammenblande
de adskilte ordener i staeten. Rothe.KF.
100. 5.3) (jf. Graabrødre-, Kors-, Munke-,
Nonne-, Ridderorden ofl. samt frelserens
orden, gejstlig orden w. Frelser 2, gejst-
lig^ inden for den katolske kirke: samfund
af troende, der udgør et fællesskab ved af-
læggelse af visse løfter, overholdelse af visse
regler osv., ofte boende i samme hus (ordens-
hus, kloster) og bærende en særlig (ordens)-

dragt; især om samfund af munke ell.

nonner ell. (jf.bet. 5.5; fra korstogenes tid)

riddere. Denne Ordens (o: johannitter-
ordenens) Regel var de fremmede Pille-
rime at herhergere.Pflug.DP.897. Holb.
'ern.III.1. Den tydske Orden eiede Re-f.

val og nogle flere Stæder deromkring
Mall.SgH.442. (dominikanernes) Orden fore-
staaer Inqvisitionen. Blich.(1920).VIL129.
Paverne begunstigede Oprettelsen af mang-
foldige Ordener og Broderskaber, der hen-
gave sig til Troen paa Mirakler. Goldschm.
BIS.IV.226. FrNiels.KH.lI.271. 5.4) (jf.
Frimurer-, Kædeorden ofl.) et (ofte mere
ell. mindre hemmeligt) samfund (broder-

10 skab) af human, etisk ell. filantropisk
karakter, især m. gensidig støtte som for-
maal; loge (5.2). SaUXVIII. 577. Krak.
1924.1.197. 5.5) (jf. bet. 6.1 samt Danne-
brogs-, Elefant-, Hosebaands-, Kroneorden
ofl.) ved en (i løbet af middelalderen fore-

gaaet) udvikling af de religiøse ridderordener

(jf. Orden 5.3^ i verdslig retning: samfund
af personer, hvem en stat (et stats-
overhoved) har tildelt et vist udmær-

oakelsestegn (orden (6.i), ordenstegn), der
kan være forbundet med adel ell. særlig rang.
Oprindelsen til den berømmelige orden af

Dannebroge. Holb.DNB.694. Dannebrogs-
mændenes Hæderstegn er et Kors af Sølv
..Det viser, paa Forsiden, OrdenensValg-
sprog: „Gud og'K.ongen'^.Anordn.^^kl809.
SaUXVIII.575.

6) et særligt (tildelt) kendings- ell. udmær-
kelsestegn. 6.1) (jf. bet.6.5 samt Dannebrogs-,^

30 Elefant-, Hosebaandsorden ofl. og Kors 4.5^

udmærkelsestegn , der af en stat (et stats-

overhoved) tildeles en person; ordenstegn;
dekoration (S). Stub.11 5(se blaa sp.745''^),

*Ordener hænger man paa Idioter, | Stjær-
ner og Baand man kun Adelen gier. PA
Heib.US.578. Vi (vil) nok have en Orden;
men vi kan undvære den; vi pynte den
ligesaa meget, som den pynter os. Gold-
schm. Fort.III. 144. bære fremmede Ord-

40 ner. Scheller.MarO. 6.2) om forsk, ikke of-
ficielle tegn ell. dekorationer, der (i

udseende og anvendelse) minder om en offi-
ciel orden (6.i). jf.: De Dekorationer, som
Damerne i visse Frøkenklostre . . bærer,,

er ikke virkelige Ordener. SaVXVIII.577,
II

spec. om en dekoration, som man ved ko-

tillon giver den (dame), man engagerer til

dans; kotillonsorden. Til hver Dame
maa der ved et Bal være mindst to Or-

50 dener. PaulPet.Dans.43.

7) (dial.) paabud, hvorved noget ordnes ell.

bestemmes; befaling; ordre (II.2.1). Univ
Bl.I.372(sjæll.). CReimer. NB. 119. 421 . 511.

ordenlig, adj. se ordentlig.

\ ord-ens, adj. som ord for ord, ord
til andet stemmer overens (med), (skriftet)

de inventione (er) mange Steder . . ord-
eens med Skriftet ad Rerenninm. JohsBoye.
H.4.

60 Ordens-, i ssgr. af Orden, især i bet.

5(5); saaledes — foruden de ndf. anførte —
bl. a. til Orden h.h: Ordens-diplom, -forsam-
ling, -grad, -herold, -kappe, -medlem, -pligt

ofl., spec. om titler for medlemmer af ordens-

kapitulet: Ordens-ceremonimester, -kans-

ler (jf. Kansler slutn.), -sekretær, -skat-
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mester (se Sal.^XVIII.586f.). \\ til Orden
5.3 (og 6.i) bl. a. Ordens-bygning, -forstan-

der, -fælle, -general (jf. I. General \), -hus,

-kappe, -klæde(r), -liv, -medlem, -pligt,

-præst, -sal, -sang, -skrud, -stifter, -tale,

-tugt, -vedtægt, -øvrighed oft., se især

Schindler. Liturgi. (1928). 104 f. || til Orden
6(i) fx. ordens-behængt, -prydet, -smyk-
ket, -tildeling, -uddeling o/i. -baand,
et ell. (i bet. 2) en (DanmFauna.XIII.31).
1) (jf. Baand 2.2^ aet (til ordensinsignierne

hørende) baand (af bestemte farver), hvori
ordenstegnet bæres, som fæstes paa (frakke)-

opslaget ell. over bryst, skulder og ryg, og
hvoraf undertiden en smal stribe bæres (uden
ordenstegn) i venstre frakkeopslags knaphul
(paa lign. maade som en ordensroset). Borre-
bye.TF.78. han bar et Slags Uniforms-
frakke med et Ordensbaand i Knaphullet.
Ing.EF.V.49. Han har det blaa, det hvide
Ordensbaand.FiSO.Q/. Baand 2.2^. *mer
end noget ordensbånd

|
skal arrene jer

(o: krigerne) ^rjde. Hostr.SD.1.98. Krak.
1924.11.998. 2) (zool.) navn paa forsk, til

uglerne hørende sommerfugle med stærkt far-
vede baand paa bagvingerne; især om slæg-

ten Catocala, i forb. som (det ell. den) røde
eZZ.blaa ordensbaand, C.nupta ell.frax-

ini. Cuvier.Dyrhist.il. 272. DanmFauna.
XIII.31.1 79 f. FrHeide.Sommerfugle-Atlas.
(1913). 9. 11. -bestemmelse, en. spec.

[2 og 3] i fli. (jf. -regel 1) om en institu-

tions (en skoles, et offentligt anlægs olgn.)

bestemmelser for (elevers, publikums) opfør-
sel, optræden ell. forsk, ydre forhold. Lar-
sen, -biskop, en. gejstlig (biskop), der
er medlem af (en af overofficianterne i) or-

denskapitulet. VSO. MO. Krak.l924.1.197.
-broder, en. (jf. Broder 2.4-5; nu især

fagl. ell. højtid.) om mandlige medlemmer af
K samme orden. 1) (nu næppe br.) til Orden

5.2: standsfælle (især inden for gejstligheden,

de lærde); fagfælle; kollega; broder (2.5). Phi-
losophen: „Hvad skader jer, min Ven?" —
Sganarel: „Jeg er saaledes bleven sla-

gen og medhandlet af en af jeres Ordens-
Brødre, som kaldte sig en subtil Philo-
soph." Holb.Sgan.7sc. „Der er en Vægter
som har drukket sig fuld og kasted sin
Morgenstierne bort.** — „Ej, I skal ikke
være saa haard imod jer egen Ordens Bro-
der." sa.llJ.V.9. Een af mine (o: en præsts)
OTåens-BTødTe.Ruge.FT.293. Skuesp.IIIl.
55. VSO. 2) (jf -mand 2, -søster; om for-
hold i den katolske kirke : medlem af en (reli-

giøs) orden (5.8). Moth. 051. Roeskilde Byes
samtlige Præster og Ordensbrødre.7w^.F/S.
1.54. i Catania . . havde ( han) gj æstet sine Or-
densbrødre Benediktinerne. Holst.IV.279.
Pont.D.94. 3) til Orden 5.4. LTid.1746.
486. vor . . Ordensbroder (N. N.) er af-

gaaet ved Bøden. NatTid.^ysWll.M.Till.l.
sp.5. 4) (emb.) person, der er optaget i en
orden (5.5). MinSkr.^^1^1848. -byge, en.

[6.1] (især spøg.) d.s.s. -regn. -dag;, en.
(emb.) dag, paa hvilken (de højere) medlem-

mer af en orden (5.5) møder ved hoffet (i

deres ordensdragt). JSneed.III.243. Den
regierende Konges Fødselsdag er Ordens-
dag for Ridderne af (elefant- og danne-
brogsordenen). AabBrev. '^/e 1808. -dame,
en. (jf. Ovden 6.2; nu næppe br.) dame af
en vis høj rang; dame, som bærer en orden
(6). Leth. (1800). VSO. -dekoration,
en. (]//*. -prydelse, -smykke^ orden (6.1); or-

10 denstegn; dekoration (3). VSO. FrPoulsen.
M.D.9. nu uddeles der vistnok 5-600 Or-
densdekorationer om Aaret foruden Me-
daljer og Hæderstegn. PoZ.ViiP50.^5.8;?.5.

-devise, en. den for en orden (5.5) gæl-
dende devise, i alm. anbragt paa ordenstegnet.

SaUXVIII.586. -drabant, en. officer,

der er medlem af et 1808 oprettet (kun i faa
aar fungerende) korps under ordensmarskal-
lens tilsyn. (Fr.VI) i Ordensdragt, omgivet

20 af Ordensdrabanterne. Farvelagt Tegning..
1809. VidSelskOver8igt.1932l33.212. jf. Or

-

densdrabantkorps.ffo/s^.i?. SaUXVIII.
586. -dragt, en. [5] særlig dragt, baaren

af en ordens medlemmer. |{ især til Orden
5.2: gejstlig embedsdragt; ornat. Bisper og
Prælater i deres geistlige Ordensdragter.
Ing.EM.I.131. Den gamle Præst traadte
ind i Ordensdragt. Gylb.lII.218. TroelsL.

XII. 176.
II

til Orden 5.3. Holb.Heltind.I.
30 126. (han) hørte til Cistercienserne og

saae i sin Ordensdragt ud som en Mand
i Skjorteærmer og sort Vest. Holst.IV.276.

II (jf. -insign(i;e; til Orden 5.5. VSO. Vid
SelskOversigt. 1932/33. 212 (se u. -drabant;.

-dnks, en. [3.3] (jf. I. Duks ; skol.) elev, der
(skoleaaret igennem ell. for en vis kortere tid;

jf. -uge) har orden i klassen, bringer kateder

og tavle i orden (efter timerne), sætter klas-

sens bøger paa plads, samler stilebøger og
40 bringer dem til læreren osv. S&B. som

Klassens Ordensduks bragte (han) de la-

tinske Stilebøger. Pont.F.I.220. -fest, en.

[6.(3-)5] Ordens Festen holdes aarligen paa
Nyt-Aars-Dag (0: ordenens stiftelsesdag) i

Augustiner-Kirken. Borrebye.TF.83. VSO.
MO. Sal.XIII.948. -folk, i?Z. [5.3] (j/.

-mand 2; katolsk-kirk.) medlemmer af en re-

ligiøs orden. LTid.1755.55. Jesuiter, Fran-
ciscanere. Kapucinere eller andre Ordens-

so folk. Jør^.-EA i4. -forseelse, en. spec.

(emb.) til Orden 2.2. Bortgang uden Til-

ladelse fra Arbejds- eller Forsørgelses-
anstalt bliver . . at straffe som Ordens-
forseelse. LovNr.67^/4l891.§32. -gejstlig:,
adj. [5.3] (katolsk-kirk.) anv. som subst., om
gejstlig person, der er medlem af en religiøs

orden. VSO. MO. jf.: Ordensgejstlig-
heden (i Frankrig ca. 1750) var noget
for sig og meget talrig. Fridericia.l7&18

60 Aarh.2 91. -haandhæver, en. [2.i, 3]

(jf. Haandhæver; Cp ell. spøg.). Herreds-
fogden (havde) ved Henvendelse til højere
vedkommende søgt at forhindre de nye
Ordenshaandhæveres (d: gendarmernes) An-
komst. Pont.Sk.l25. -herre, en. (ænyd.d.s.)

1) [5.8] (foræld.) især i fit, om medlemmer af

76*
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en gejstlig ridderorden. Pflug.DP.911. Holb.

IHI.I.304. II
om ordenens øverste (jf. bet. 2).

Meyer. 2) [5.6] (emb.) en ordens (stifter og)

øverste (i alm. statsoverhovedet), der udnæv-
ner nye medlemmer i ordenen. Holb.DNB.
693. MinSkr^^U1851. Sal'XVIII. 576 f.

-liistoriograf, en. historiker, der (som
officiant under ordenskapitulet) har til op-

gave at gøre studier, indsamle, udgive op-

lysninger vedrørende ordenens historie. VSO. 10

MinSkr.^^U1851. SaUXVIIL586. -insig-
ii(i)e, et. især [5.5] ^j/.-baand 1, -dragt,

-kæde, -stjerne, -tegn; emb.) i flt, som
fællesbetegnelse for de til en ordensgrad nor-

merede ydre ærestegn. Sal.'XVIII.SS?. -ka-
pitel (MO. Tjenesteregi. 100) ell. (især)

-kapitnl, et. (jf. I. Kapitel 2.i; emb.) en
{i Danmark i 1808 oprettet) forsamling, der

med ordensherren som præses er øverste myn-
dighed og leder af ordensvæsenet. AabBrev. 20

^^l%1808. Stjernerne spille en saa betyde-
lig Rolle i Ordenskapitlerne. CBernh.VI.
207. SaVXYIII.587.\\(l.br.} om sammen-
Jcomst, møde i denne forsamling. Kongen
•holdt et Ordenscapitel. MO. -karakter,
en. [2.2] (skol). D&H. f -karl, en. [2.i, 8]

person, der har til opgave at opretholde gade-
orden (politibetjent olgn.). Kjøbenhavn (hav-
de) ikke . . det tilstrækkelige Antal af Po-
litibetjentere eller patroUerende Ordens- 30

karle. Politievennen. 1 798/99. 701. -kasse,
en. [3] {omdannelse (omtydning) a/'Kasdes-
-order (cache-désordre), s. d.; sj.) en (paa
en væg ophængt) (pap)æske (kurv olgn.) til

(foreløbig) opbevaring af forsk, mindre ting

;

kasdesorder. Haandgern.393. -komman-
dør, en. tidligere betegnelse for et medlem
uf dannebrogsordenens 3. (nuvær. 2.) klasse;

kommandør (3) af dannebrog. AabBrev.^^U
1808. -kors, et. [5.3 og 5] (især P) ordens- 40

tegn i form af et kors; især (jf. Kors 4.5

j

til Orden 5.5, spec. om dannebrogsordenens
kors (ridderkors). Borrebye.TF.79. Gold-
schm.VIII.40. MO. S&B. CP -kræn-
kelse, en. [2.2] dersom et Medlem (af
folketinget) gør sig skyldig i grov Ordens-
krænkelse. ForrFolketing.§31,2. -kæde,
en. (jf. I. Kæde l.s) kæde, som medlemmer
af en (høj) orden (5.3 og 5) ved højtidelige

lejligheder bærer; især (jf. -insign(i)ej til 50

Orden 5.5 (og 6.i), om (guld)kæde, som med-
lemmer af en ikke klassedelt orden ell. af en
klassedelt ordens højeste klasse (spec. elefant-
riddere og storkommandører af dannebrog)
bærer som brystkæde (i visse tilfælde med
ordenstegnet hængende i kæden). Holb.DNB.
694. PAHeib.VS.18. (marsken) i sin blaae
ridderlige Dragt, med den store Ordens-
klæde over Brystet. Ing.KE.I.81. Brandes.
XL86. SaUXVIII.587. CP -kær, adj. især 60

til Orden (2 og) 3: som sætter (stor) pris paa
orden (m.h.t.sine livsvilkaar, sin daglige til-

værelse olgn.), er et ordensmenneske, har ordens-
sans, allerede som ung indviet i Samfunds-
fordærvelsen, saa han sig forskrækket og
-ordenskær om efter Tøjle og Bidsel for

den forvildede Menneskehed. SrawcZes. FJ.
178. Ordenskær, som hun var, overholdt
hun saavidt muligt en bestemt Tidsind-
deling af Dagen. Pow^.LP.FJIJ.i (57. Børd.
KK.47. GJ -lofte, et. især (jf. Kloster-,

Munkeløfte^ til Orden 5.8. vAph.(1764).
flere af (munkene) havde staaet i For-
bindelser, der kun lidet passede til deres
Oråensløfter.Hauch.III.243. O -magt, en.

[2.1, 3] om samlet optrædende ordenshaand-
hævere; (ordens)politi. Sluttelig lykkedes
det Ordensmagten at faa Bugt med Urostif-
terne. Riget.V6l911.1.sp.6. PDrachm.D.182.
-mand, en. 1) (talespr.) til Orden 2.i og
3: (mandsperson, der er et) ordensmenneske.
Schand.UM.17. han føler sig til Skægget,
om det sidder akkurat. Niels er en Ordens-
msind.Skjoldb.G.44. 2) (ænyd.d.s.; .//.-folk;

især katolsk-kirk.) til Orden 5, især 5.8: med-
lem af en religiøs orden; ordensbroder (2). en-
deel navnkundige geistlige Ordens-Mænd.
LTid.1755.55. Reiser.IV. 351. En ældre
Broder havde studeret og var bleven Or-
densmand og (katolsk) Fiæst. Jørg.EA.12.

II
(nu næppe br.) til Orden 5.5: d. s. s. Danne-

brogsmand 2. VSO. -marskal, en. det

medlem af ordenskapitulet, der har at udføre
marskaltjeneste (jf. Marskal 3^ ved ordens-

fester olgn. SaUXVlII.588. -menneske,
et. (jf. -mand 1) til Orden 2.i og 3: person,

der sætter (stor) pris paa orden (er ordens-

kær), har orden i sine sager, følger en fast

plan, et overvejet system i sin virksomhed
olgn.; person med (udpræget) ordenssans.

Han var et Ordensmenneske, og den ene
Ting maatte være lagt til Side, før han
kunde tænke paa den næste. Tandr.K.lOl.
NMøll.VLitt.III.123. -mester, en. især

(foræld.) til Orden 5.s, om overhoved for en
religiøs ridderorden. Holb.Hh.I.165. Ordens-
mesteren for den tydske Orden. MallSgH.
443. VSO. MO.

II
hertil Ordensmester-døm-

me, om en ordensmesters magtomraade. Or-
densmesterdømmet Mergentheim. VSO. O
-mæssig, adj. især til Orden 2.i og 3:

som stemmer med (god) skik og orden, (kej-

serens) Haab om Reformernes rolige og
ordensmæssige Gennemførelse i Makedo-
nien.Pol^y^1904.2.sp.8. Den spanske Tanke-
gang er ordensmæssig, og derfor begynder
Ordsproget med at tilraade Tavshed først,

inden den anden t&ler. DSt.1933.72. -po-
liti, et. [2.1 og 3] (emb.) den afdeling af
politiet, der har til opgave at sørge for op-

retholdelse af den offentlige orden. Instr.^^/e

1863.b,l. Sødb.GD.50. LovNr.84^'^U1928.§2.
uegl: Ligesom Gribbene i Sydens Byer
udgjorde (hundene) det egentlige Ordens-
politi og fjernede flinkere end . .Borgerfolk
Aadsler og Affald. TroelsL.II.54. O -pry-
delse, en. især [5.3-5] (jf. -dekoration,
-smykke^; ordenstegn; dekoration (3). Sal
XV.923. -regel, en. især: 1) (jf. -bestem-
melse^ til Orden 2 og 3. S&B. Ordensregler.
Skoleprogr. Fredericia. 1 907. 36. (regnskabs-

bøgernes) ydre Indretning; Ordensregler.
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HageM126. Paa Amager Sandstrand har
Kbn.s Magistrat nu ladet opslaa nogle Ov-
åensregler. PoUV6l934.7.8p.4. 2) O/- Klo-
ster-, Munkeregel samt Observans 1.3 ; især
katolsk-kirk.) til Orden 6.8. (jomfru Maria)
havde aabenbaret sig for dennem (oiser-

viter-ordenens stiftere) og foreskrevet den-
nem de Ordens-Regler, og den Habit de
skulle bære og rette sig efter, ^orre&ve.
TF.109. VSO. Vor Ordensregel tilstecler

os jo at spise Kjød hver tredie Dag. Kaa-
lund.F.66. -regn, en. [6.i] (jf.-hyge; især
spøg.) samtidig uddeling af et stort antal or-

dener. Ordensregn i Sverig. Paa Kongens
Navnedag idag er der uddelt en usæd-
vanlig Mængde Ordensdekorationer. PoZ.

VelOlO.l.sp.S. -ridder, en. [6.3 og 5] 1)

ridder af en ell. anden orden ; især (foræld.)
om medlem af en religiøs ridderorden, (en)
Ordensridder maa jo ei engang gifte sig

og fortsætte sin Slægt.Ing.P0.IL114. VSO.
S&B. 2) (zool; nu næppe br.) tægen Lygæus
equestris (der er rødlig med et hvidt kors).

Cuvier. Dyrhist. II.246. Brehm.Kryhd. 690.

-roset, en. en med et stykke foldet ordens-
baand overtrukken knap, der dels (for offi-

cersdekorationens vedk.) er fastsyetpaa ordens-
baandet, dels (uden officiel hjemmel) bæres
(ved mindre højtidelige lejligheder, i st. f. or-

denstegnet) i venstre frakkeopslags knaphul

(jf. -baand 1). Bergstrøm.KD.80. Der bæ-
res kun Ordensroset i Knaphullet, naar
man er iført civil Formiddagsdragt. EGad.
TT.103. -sanis, en. [2.i og 3] (jf.-kær,
-mand 1, -menneskeJ sans for orden; (na-
turlig) trang til at have orden i sine sager,

i sine daglige forhold olgn. han havde .

.

arvet (moderens) Ordens- og Renligheds-
sans. JakKnu.S.109. Hun havde . . mistet
sin strænge Ordenssans fra før, det var
at mærke i hendes Klædedragt og paa
hendes Ferson.AndNx.DB.81. -smykke,
et. [5.5] (poet., sj.) ordensprydelse (-kæde olgn.).

*Lad mig lægge dine Arme . .
| Om min

Hals . .
I
Som et pragtfuldt Ordenssmykke 1

Aarestr.SS.III.268. -stand, en. spec. (ka-
tolsk.-kirk.) om munke- ell. nonnestand, to
Sønner (blev) Præster, og to Døtre ind-
traadte i Oråensstsinden.Jørg.EA.3. Schind-
ler.Liturgi.(1928).105.109. -stierne, en.

[6.5] stjerneformet ordenstegn ell. (for danske
ordeners vedk.) stjerneformet dekoration, der
(ved visse (høje) ordensgrader) hører til or-

densinsignierne (og bæres sammen med ordens-
tegnet). LTid.1746. 482. i sin prægtige
Husar-Oberst-Uniform, med den glimrende
Ordensstj erne. Ing.EF. V11.18. Wolfh.Mar
0.516. -straf, en. spec.\2.i\ (emb.) om straf,

som kan paalægges et medlem af en repræ-
sentativ forsamling for brud paa den for
denne gældende forretningsorden. Goos.III.
208. -soster, en. A/. -broder 2; katolsk-

kirk.). vAph.(1759). VSO. Schindler.Liturgi.

(1928).109. -tal, et. [l.i] (gram.) talord,

der angiver nummer (plads) i en række (fx.
første, anden, tredje osv.; jf. Grundtal 2).

K0y8g.AO.22. Madv.LatSprogl.75. Mikkels.
SproglS.51. -tegn, et. især til Orden 6.5,

om ærestegn (kors, stjerne osv.), der bæres

af et medlem af en orden (jf. -insign(i)e^; spec.

(emb.) om det (i alm. korsformede) tegn, der
er ordensinsigniernes hovedbestanddel. Eolb.
DNB.694. Ordens-Tegnet er en Pelikan
af Saxisk Porcellain. J^weed.JJ.i45. Julie
afrev en smuk Asters og satte ham den i

10 Knaphullet, som et Ordenstegn. Ing.EF.
y111.198. det lille Ordenstegn, der hang paa
hans K\o\eo^s\2ig. Drachm.E0.211. -nge,
en. [3.8] (jf. -duks; skol.) uge, i hvilken en
skoleelev har orden i klassen. YortHj.I2.29.
GJ -værn, et. [2.i (og 3j] (1. br.) om politi

olgn. Da.Folkestyre.l906l07.29.sp.3. Staten
træffer militære Foranstaltninger, Kom-
munerne opretter Ordensvddrn.Kbh.^1^1909.
3.sp.4. -væsen, et. spec. [5.5] om alt hvad

20 der vedrører (oprettede) ordener, uddeling af
ordener osv. (ordenskapitulet varetager) alt

vedrørende Ordensvæsenet. SaU XVIII.
587. En Reform af Ordensvæsnet. PoZ.Vi
1930.25.sp.1-2. li

til Orden 5.3: (den katolske

kirke) favoriserer og regulerer . . Ordens-
væsenet. 5c/itnd;er.Li<wr^i.('i9^8^.iii.

ordentlig, adi. ['(»)r'd(8)nli; 1. br. 'cor'-

d(a)ndli; dagl, til dels vulg. (især i bet. S)
'(or'n(d)li] ordentlig. Søysg.AG. 184. (ogs.

30 skrevet ordenlig, i bet. l(i): PalM.IL.II.460.
Blaum.Sk.lS7. især i bet. 2 og S: Grundtv.
BrS.132. Eeib.Poet.II.lll. PalM.IV.235,
VilhAnd.HB.91. jf.Aarb.1866.153). adv.d.s.
ell. -t ell. (t) -en. {ænyd. d. s.; fra ty. ordent-
lich (t ordenlich), af ty. orden, se Orden \\

hoved-bet. er nu bet. 2.i)

1) (nu især O, emb. ell. m. overgang til

bet. 2) som eksisterer, forekommer, fin-
der sted i henhold til, i overensstem-

40 melse med en vis norm. I.l) set i forhold

til et reglement, en forskrift, anordning olgn.:

forskriftsmæssig; reglementsmæssig;
foreskreven; ordinær (l.i). (ogs.m. over-

gang til bet. 1.2 m. bibet. af regelmæssighed).

Tilstanden tillod da ikke at gaae ordent-
ligen frem efter det Calmarske Fordrags-
Artikel om Konge yallet.Eolb.DH.I.619.
Hvert Corporalskab . . har ved Kirkerne
deres ordentlige Exerceer-Plads. Thurah.

50 B.124. hans Forbrydelse (skal anmeldes)
igjennem den ordentlige \e\.Skr.(MR.}
ynl778.§4. vi (ved ikke), om det maatte
være DeresKongl.Majestæts allernaadigste
Villie, at hun skulde ordentlig tiltales og
dømmes . . eller . . at Sagen skulde af-

giøres ved Deres Majestæts egen aller-

naadigste Resolntion.Stampe.VI.235. Kon-
gen sammenkalder en ordentlig Rigsdag
hvert Aar. Grundl.(1849).§24. (forsamlin-

60 gerne) er ordentlig indvarslede. JJessen.i4..5.

Ordentlig Generalforsamling skal afholdes
en Gang aarlig . . Aktionærer, der ejer

en Fjerdedel af Aktiekapitalen . . skal

kunne fordre overordentlig Generalforsam-
ling afholdt. LovNr.468^V9l917.§32. || spec,

(jf. officiel 1, ordinær l.i; m. h. t. (person^
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der er indtraadt i, fungerer i) en anordnings-
mæssig, lovbestemt (varig) stilling ell. virk-

somhed. N. N., Doctor, Professor Medicinæ,
og ordentlig Læge ved Friderichs Hospital.

FLBang. Fornuftens Begreb om Gud. (1782).
titelblad, (jeg erklærer) herved følgende
6 Herrer . . for ordenlige og derhos active

Medlemmer af Fædrelandsvennernes Sam-
fund. PalM.IL.IL460. som ordenlig Pro-
fessor . . fandt (han) sit Avditorium fuldt.

Blaum.Sk.l57. De ordentlige (alm.: offi-

cielle^ Opponenter var Hauch og Brøchner,
fra Auditoriet talte Jul. Lange. Tilsk.1912.

1.212. 1.2) set i forhold til gældende (god)
skik og orden, sædvane, alm. tilstand, regel,

naturens orden olgn.: som forefindes, ind-

træder, fremkommer, forløberpaa regelmæssig
maade , til faste tider ell. (overhovedet) i al

almindelighed forefindes, hører til (naar ikke

særlige forhold foreligger); regelmæssig;
fast; normal; sædvanlig; ordinær (1.2);

almindelig. Zebra . . haver 3. ordentlige
Striber, hver 3. Finger breed, som gaar
fra Ryggen og indtil Bugen.Pflug.DP.1038.
€n Times Meditation paa Levnets For-
bedrelse er bedre, end et heelt Aars ordent-
lige Morgen- og Aften-Bønner. Holb.Ep.
I V.128. (jeg rejste) til Petersborg med den
ordentlige Smakke, som . . gaaer daglig.
PvEaven.RR.il. de saakaldte Kaftaner,
eller lange og vide Kapper, at iføre sig
til Hæder over sin ordentlige Dragt. Balle.
Bib.I.199. (alle) Himmellegemer (har) en
ordentlig og vedvarende Bevægelse.^M^^e.
Astr.l. Hvor (laksene) før have søgt for
at lege, komme de ordentlig igien de
følgende Aar. AFJu8t.Naturhist.(1802).3?8.

jf. bet. 2.1: *Det er slet ingen Drøm, Herr
Solimani

|
Det er en ordentlig Begiven-

hed,
I
Hvor alt gaaer til foruden Hexeri.

Oehl.A.193. Min ordentlige Sengetid er
Klokken ti. VSO. \\ nu næsten kun (jf. bet.

1.1 samt ordinær; emb., polit.) mods. ekstra-
ordinær, overordentlig, i forb. som: ordent-
lige og overordentlige Sksitte.Bagges.NK.
79. de ordentlige Statsudgifter o: saa-
danne, som regelmæssig vende tilbage
ira Aar til KBi.Sal.V.51. det ordentlige
Budget, smst.

2) som udtr.for en vis vurdering, især god-
kendelse, anerkendelse: som er af en vis
(rigtig) beskaffenhed. 2.1) (jf. bet. 1.2

ogS)ialalm.: som er i overensstemmelse
med (gældende regler for) god skik,
orden (for menneskelige forhold); som hand-
ler efter, udføres efter, er i (god) or-
den; rigtig; som sig bør (at være); som
duer; ofte spec. (jf. bet.2.i): som stemmer
med en jævn, almindelig, borgerlig
smag ell.tilbøjelighed; pæn; jævn; uden
ekstravagance, flothed, overdrivelse
olgn. en forstandiges regiering skal vorde
ordentlig (1871: i god )Å]L\ls.).Sir.l0.1(Chr.

VI). *Den klække Hertug der sit Land
forbedre vil, I Og see at Alt gaaer ret og
ordentligen til.ChrFlensb.DM.I.143. der

kjører M. ganske ordenlig op ad Bakken
(o: med de nylig løbske heste). Ing.LB.IV.192.
Her er der endnu ingen ordentlige Broer
over Elvene. Hauch.y1.66. Trolddommen
var forsvunden, og . . den ulykkelige Konge
tilligemed hans Følge bare ordenlige Men-
neskehoveder (og ikke længer dyrehoveder).

Gylb.I.307. At spise og drikke ordentligen
(o: beskedent, ikke overdaadigt).VSO. (sko-

10 lerne bør) lære børnene at tale (de levende

sprog) ordenlig. NMøll.(PoWlil920.7.sp.2).
Det er ogsaa forbandet, at Folk ikke kan
gjøre det ordentligt, naar de endelig vil

tage Livet af sig. OBenzon.S.23. jf. bet. 2.2:

Jeg agter at indlade mig i et ordenligt
Ægteskab. Heib.Poet.yi.274. Det er paa
høje Tid, at Du lærer noget Ordenligt .

.

Din Onkel præker Dig Ørene fulde med
Historier. Goldschm.1.22. jf. ordinær 2 : Hans

20 Ansigt syntes ganske udtryksløst: korrekt,
ordentligt, nærmest kønt — men intet-

sigende. EBt-and.UB. 19.
II
om fremstilling

med rigtig tidsfølge, i klar, logisk sammen-
hæng, korrekt udformning olgn. Et Beviis
siges at være ordentligt, saafremt at Tan-
kerne følge i den Orden paa hverandre,
i hvilke den ene fastsettes af den anden,
og i hvilken det fastsettes, som tænkes i

Tingene. Kraft.Logik.(1751).290. VSO. Nu
30 vil jeg skrive Dig et ordenligt Brev til.

Jeg har begyndt paa saa mange; men
dem skal Du ikke have. Goldschm.1.237.
især som adv.: mange have taget sig for,

ordentlig at forfatte en historie. Luc. 1.1

(Chr.VI). Den siges at bruge Methode,
som fremsætter sine Tanker ordentlig.
Høysg.S.a2v. jeg vil gaae ordentlig frem
i min Fortælling. Blich.(1920).XV.147. nu
vil jeg, saa ordenligt og sandfærdigt som

40 muligt, berette dig denne Dags Hændelser.
Gylb.X.287. || spec. (m. overgang til bet. 2.2)

om person: som har orden i sine sager,
handler med (system og) orden olgn.;

somhar, viser ordenssans. \eg (vilhjælpe)
et ungt menniske . . til at være ordentlig
og tydelig i det, han selv conciperer.JIø!/«^.

AG.184. du er ordenlig i dine Pengesager.
Heib.Poet.VII.268. Den ordenlige og smag-
fulde Huusmoder, som selv forestod ("denwe

50 fest). Gylb.IV.251. 2.2) spec. som udtr. for
en persons forhold til alm. borgerlig moral,
god tone olgn. || om per8on(s handiemaade):
som viser (ell. vidner om) respekt for den
borgerlige orden; lovlydig; redelig; brav.
De Herrer Kavallerer stadse nok, naar de
kun vilde betale lit ordentligere. /S/cwes;?.

VII.95. Min ene Søn (er nu) en god og
ordentlig Fuldmægtig hos en Herreds-
iogeå.Sibb.II.159. Ordentlig Betaler o: som

60 nøiagtig indfinder sig til Forfaldstiden.
VSO. naar Øvrigheden ser. De er en or-

dentlig Mand, der ikke sætter sig op imod
åen. JJessen.A.5. || m.h.t en j^ersons forhold
til alm. gældende (god) borgerlig levevis og
optræden, god tone olgn.: borgerligt respek-
tabel; dannet; som sig hør og bør (at
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være); passende (i gode, borgerlige, dan-
nede kredse); pæn. han har mere end een-
gang gjort Optøier om Natten, og er bleven
bragt til Politikammeret . . Og det er en
forlovet Mand, som skulde tænke paa at

blive ordentlig. CBernkNF. VIII. 17. vil

De nu være ordentlige I er det en Maneer
for dannede Mennesker ?iros<r.G.i5. *Nu,
Mosiø Hansemand, behag | At sidde or-

sket): som forslaar noget, er ud over
det almindelige; „rigtig" ; ogs.: vældig;
farlig (2.2); „værre". Loppen, Græshop-
pen og Springgaasen . . det var tre orden-
lige ^mmgiyve.HCAnd.SS.XIII.321.

(jf.
Ankerjensen.HCAndersens sprog. (1929).76).
Hurra, bedste Karakter 1 . . I har vel gaaet
i en ordentlig Spænding, hvad — ? Ja, det
har skam ogsaa været en bevæget Dag

dentlig iåiigl Bastian. Nr. 9.1. Siden han lo for mig. £8m.IJZJ55. En ordentlig Dragt
kom tilbage fra Anstalten har han ikke
smagt en Taar. Han er jo blevet ordent-
\\g.Lauesen.MF.24. spec.i forb. et ordent-
ligt menneske olgn. ell. (især m. bet. af
socialklassebestemmelse) ordentlige folk,
et ordentligt hus olgn. Jeg maatte .

.

for paa ny at see ud som et ordentligt
Menneske, ved Haarskiærerens Hielp faae
Toupee, Bukler, og en . . Pidsk i min Nakke.

Prygl. GadeordbJ^ en ornlig Endefuld. Z"
Becker.VV.II.63. Feilb. OrdbS.(Sjæll,Fyn).
faa en ordentlig lussing, se Lussing 2.

have en ordentlig nathue paa, se Nathue
2.2. jf. bet. 2.i: Gud skulde vide, om det
var et stort Embede? Det vil sige: om
det kastede noget ordentligt af sig, for
man maatte da have det godt betalt. CMøll.
PF.437.

II
som adv. Du er jo saa elegant

Bahb.E.III.2. man (staar) op paa de Tider, 20 klædt, saa det er en Gru I Din Kjole sid-
naar ordentlige Folk hjemme i Holland

faae til Sengs. Hauch.VI.12. Pigen træk-
er Kjeresten ind i Kjøkkenet, og har
ham drivende der i over halvanden Time I

Det er dog ved Gud mere end man bør
taale i et ordentligt Runsl FritzJUrg.nr.3.
saadan en uægte Unge, der slet ikke burde
være sammen med ordenlige Folks Børn.
CEw.DV.62.

der ordentlig godt. Hvem har syet den?
Srz.X.55. her skulde ordentligt brases op.
HCAnd.(1919).III.279. der var ordenlig
Vinter ude paa ljvt.naet.smst.II.348. Drachm.
X.141(se u. køjter^. han blev ordentlig
tampet igennem. Gadeordb.^
Ordentlig^-hed, en. fit.(sj.) -er. (ængd.

d.s.; til ordentlig 2(i)) 1) ("„Daglig Tale."
MO.; nu især dial.) om den tilstand ell. det

3) (ved videreudvikling afbet.2.i) m. for- 30 forhold, at noget er i (god) orden; ordentlig
sikrende ell. forstærkendebet.3A)(„TsLle
spr." Levin., nu 1. br. uden for tilfælde, der
ogs. kan opfattes som hørende til bet. 2.1 ell.

3.2j som udtr. for, at noget (fuldt ud) svarer
til sit navn (det derom anvendte udtryk):
fuldstændig; komplet; ren; rigtig; li-

gefrem, (som adj. næsten kun attrib.). Da
Stodderen gav (embedsmanden) knubbede
Ord, og derpaa fulte Slag, kom det til

tilstand; orden (2.1 og 3). Skabningens Ziir
ogOrdentlighed.IIolb.Ep.I V.109. (hos) disse
Folk . . sporer (man) mange Ordentlig-
heder og smukke Skikke i deres Historie.
LTid.1746.741. Logica . . er, til Ordent-
lighed, Færdighed og Vished tjenende
FoT\>i\a.Tinger.Eøysg.S.Z7v. VSO. MO. S&B.
II
nu næ^en kun i faste præp.-forb. som

efter, i, til (sin) ordentlighed, i over-
ordentligtSlagsmaal imellem dem. fi^oZ&.E;?. 40 ensstemrnelse med (god) orden; ordentlig ; pas
IV.477. Fædrene betragtede deres Børn,
som en ordentlig Eiendom, de kunde giøre
med, hvad de vilde. Engelst.Qvindekj.107.
*Smaatyve i Mængde — men ikke en or-
dentlig Røver. Blich.(1920).IV.156. VSO.
MO.

IJ
som adv. (knyttet til et verbum m.

dets biled), som udtr. for, at man næsten ell.

ligefrem er berettiget til at bruge et vist ud-
tryk: næ8ten;virkelig;bogstavelig talt;

sende; rigtig ; rimelig ; ogs.: med ell. til maade;
uden overdrivelse, „alle Tilhørere maa bort-
fjerne sig." Madam (Smidt:) „Det er i

sin Ordentliffhed." IIostr.G.112. efter Mot-
ters Død draK jæ jo nok en Kende mer end
før, men dog kun til Ordentlighed, for

jæ passede mit Yærksted.JakSchmidt.SP.
71. naar man skal passe til Ordenlighed paa
Børnene, kan man jo ikke . . glo paa (andre

ligefrem; formelig. Her sidder de Tøi- 50 ting). PaaKastelsvolden.(1888).5. Gadeordb.^
ter ordentlig og kræser op for deres Slun-
ker.Olufs. GD.9. han bliver ordentlig vreed,
naar han seer, at en anden kan gjøre noget
bedre end \i2Ji.PAH:eib.Sk.I.213. Det (o:

at høre musik) kan ordenlig kilde En i

Maven af bare Yornøielse.Heib.Poet. V.286.
det (var) Hjalmars Skrivebog, som det
jamrede sig indeni, o det var ordentligt
fælt at hørel HCAnd.(1919).I.312. (Sokra-
tes' fjender) bleve saa opbragte paa ham .

.

at de ordentligen vilde bide ham. Kierk.
IV.190. Hun længtes ord enlig efter at
høre hende tale. Bang.SE.246. 3.2) (jf. bet.

3.1; talespr.) især som (nu vist kun spøa.,
iron.) udtryk for beundring ell. forbavselse
(i alm. om noget ubehageligt, noget ikke øn-

Feilb. OrdbS.(Siæll., Fyn). 2) (talespr.)

sans for, evne til (at udvise) orden (2.2) (i

sit arbejde). S&B. (han havde) tjent som
Karl paa forskellige Gaarde og udmærket
sig ved sin Ordenlighed og sin store Ar-
bejdskraft. JTJews.iYH.^O^. GJ -Tis, adv.

[1] (især emb.) i henhold til reglement, for-

skrift, anordning ell. (især) skik og orden,

sædvane, regel, naturens orden; normalt;
60 sædvanligvis ; almindeligvis; for det meste.

Author . . har føyet en Aftegning af Or-
men derved i Kaaber, der har ordentlig
viis seet ud som en (oldenborre). LTid.1723.
198. Hvert Øyeblik, som je^ kunde stjæle

fra mine Bøger, tilbragte leg ordentlig-

viis . . i Vinduet eller i Gade-Dørren. Ew.



1215 ordes Ordforvildelse 1216

(19U).IV.295. Fundatser . . kunne opret-

tes ai Private . . dog behøve deres Anord-
ninger ordentligviis en Kongl. Confirma-
^on.ASØrsted.Baandh.1.77. vort lille slut-

tede Selskab . . samledes ordentligviis .

.

hver Onsdag Aften. Blich.(1920).XIL35.
det er ordentligviis en betænkelig Sag,
at blive noget Stort i Yerden. KierkJX.
296. Niels Hemmingsens Søn, Hans, der .

.

ordentligvis burde have heddet Hans Niel-

sen, bar mod Skik og Brug . . Navnet
Hemmingsen.jrroeZsi^. VIII.168. JurFormu-
larlog.Hlé.
ordes, V. se 11. orde.

ordets -lesi, adj. {jf. H. løs 2.2 og 4.2

samt Mund sp. 488^^; m. h. t. formen (ord)es-

jf. (m. anden bet. af sidste led) kraft(es)løs

olgn. (se løs sp. 605^*); sml. ordløs; ikke i

alm. spr.) (meget) talende; snaksom; løs i

munden; løsmundet. Det var ikke nogen
ordesløs Mand, og han følte ingen Trang
til at give sig synderlig af med et sexten-
aars Flødeskæg. Gjel.GL.63.

CO ord-faa, adj. [1.3, 2.i] (Jf. oldn.

(all)or3får; sj.) ved jlt.-ord: som udtrykkes
med, indeholder faa ord; ordknap (2). *hver
især med sit Lykønskningsnik | har Vel-
komstskaalen under Vesten stukket |

med
ordfaa Ønsker efter Landsens Skik. ^aTy.
BS.131. CO -faser, adj. [2] (jf. oldn. orO-
fagr og fagrorår samt naarfager olgn.; hos

sprogrensere) faaer i ell. ved ord; dels om
tale: som indeholder (mange) smukke (fagre)
ord. HjælpeO. dels om person: som bruger,

forstaar at bruge smukke (fagre) ord; vel-

talende, denne Logik . . bringer- til Tavs-
hed selv de ordfagre Mænd blandt Han-
delsstanden, der til daglig Brug leve højt
paa Fraser. Dagbl.Vil885.1.sp.2. FrDahl.
Overs.afH.EardersEpigrammer.(1903).6. CO

-fast, adj. (no. d. s.; til Ord 3.i; jf. -løs 2;
1. br.) som holder ord; paa hvis ord man
kan lide; ordholdende; paalidelig. Moth.049.
0Guldb.VH.n.l23. FGuldb.(Bahb. Tilsk.

1796.362). VSO. MO. Det var en mærke-
lig Mand: oplyst, rettænkende og ordfast.

ZakNiels.Fort.l2. CO -fattig, adj. (jf.
-arm og -rig). 1) om sprogform: som er

ma ord, har faa ord, et ringe ord-

forraad. Ordfattige Sprog. MO. EPEanss.
T.11.45. 2) [1 eU. 2.i] (1. br.) om person:
som bruger faa ord (i sin udtryksform), har
faa (af sprogets) ord til sin raadighed ell.

(jf. -knap \) (med forsæt) udtrykker sig
kortfattet. Nogle sige: (forf.) er alt for
Ordrig, andre: Han er alt for Ordfattig.
Spectator.41. CO -fejde, en. (I br.). 1) d.s.s.

-strid 1. VSO. 2) [2.i] d. s. s. -strid 2. Leth.
(1800). VSO. MO. det (er) på ingen Måde
min Agt . . at yppe nogen Ordfeide med
ham. HøjskBL1904.sp.l544. -fletning, en.
[2.1] (sj.) vidtløftig, indviklet udtryksmaade.
saadanne Sandheder . . bevises med . .

vidtløftige Ordfletninger. Sporon.Breve.il.
127. -flom, en. [2.i] (jf. -strøm; især (D)

flom (2.3) af ord (især om fraser, svulstig-

hed olgn.). *han havde hørt Poeter lyrisk
rase,

|
Ordflomme ud fra Rhetorlunger

brase
|
om Thyras Vold, vort Klippeværn

i Krig. Schand.UD.90. *de Ramser, der i

Ord-Flom pryde |
hans Foredrag. Brachm.

DJ.IL129. Bernstorffs Veltalenhed . . kan
blive til en Ordilom. AFriis.BD.IL 141.

AndNx.PE.I.144. -fod, en. (jf Sprogfod;
metr.) et ord (ell. sammenhørende ord) be-

10 tragtet som rytmisk enhed; ogs. om ordrytme.
CAThortsen.Metrik.L(1833).274. Ordfoden
(viser) i Dansk . . en dalende . . rhytmisk
Tenåens. Recke.Verslære.l3. jf. Bertels.Ord-

rytme ogVersrytme.(1933).ll. -fordrejel-
se, en. [1 ell. 2] (jf. fordreje 2 samt -for-

drejer, -fordrejning; især CO^ fordrejelse af
(især en andens) ord ell. ytring; ogs. om den
derved fremkomne udtryksform. Han har sia
Styrke i Spidsfindigheder og Ordfordreiel-

20 ser. VSO. man trættedes ved de evindelige
Ordfordrejeiser (o: hos en skuespiller). Dan-
nebrog.^Vni909.3.sp. 7. CO -fordrejer, en.

(j7. -fordrejelse;. VSO. »Skaldepande 1 Ord-
fordreier I

I

Sværdet ende skal vor Kiv.
IIrz.D.IV.224. -fordrejning, en. (især

CO; d. s. s. -fordrejelse. VSO. MO. S&B.
-forklaring, en. (især ^) forklaring af
(forældede, dialektale) ords (oprindelse og)
betydning. Rothe.NS.I.300. Molb.Ordspr.

30 369. Sdjy.Digte.(1920).150. -form, en.

1) (jf. Lydform; især sprogv.) en vis form
af et ord; et ord af en vis form. Ord og
Ordformer. Rask.Udv.IL170. Mange, ægte
gammeldanske Ordformer ere bevarede i

Mundarterne. VSO. Brøndum -Nielsen.GG,
1.49. 2) [2] (1. br.) i flt., om udtryksform(er),

stilform(er), vending(er). Hafiz (sang) i

kunstrige, yndefulde Ordformer om Kjær-
lighed. Goldschm.BlS.IV.254. -forraad,

40 et ell. t en (LTid.1737.344. Bask.(TfF.IV.
127)). (jf. -bog, -samling, -skat; især
sprogv.) den samlede mængde af ord, der
findes (anvendes) i et sprog (en sprog^eriode) .,

ell. (i alm. m. tilføjet bestemmelse) i en vi»
"

stilart, hos en vis forfatter olgn. det fælleda
nationale Sprog gjør vel i at recrutere sit

Ordforraad hos Bialecterne.Heib.Pros.X.
359. Ordforraadets Beskaffenhed i de fire

Sprogperioder. NMPet.Spr.L284. Niels var
50 (en) Mellemform . . mellem Folk og Kvæg

. . Hans Ordforraad udgjorde kun en Brøk-^
del af det normale og fattedes Udtryk for
enhver Abstraktion. ^afe/.F^.i59. CO -for-
sker, en. (1. br.) spec. d. s. s. -gransker.
vAph.(1759). VSO. CO -forskning, en.

(ænyd. d. s. (DGrammat.IL373) ; jf. -gransk-
ning; 1. br.) udforskning af ordenes oprin-
delse, historie, betydningsudvikling olgn. vAph.
(1759). VSO. t -forstand, en. (jf-he-

60 tydning samt Forstand 3^ et ords (egentlige,

bogstavelige) betydning ell. mening. LTid.
1737.263. VSO. '-fortegnelse, en. ord-

liste (især til et enkelt værk); ordregister.

D&H. -forvildelse, en. (if Forvil-
delse 2; sj.) en (ved skødesløshed fremkom-
men, tilfældig) fejl i ordenes brug. MO.^

1
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-fuld, adj. [2.1] (jf. 'fyldig; sj.) udtrykt

med mange ord; ordrig (2). (hun) fik kun
ordfuld Medynk eller tause Raad. ClPet.

DramaturgiskKritik.(1860).2. -fyld, en ell.

et. (jf. -fyldinff samt Fyld l.i; I hr.) om
(samling af) fyldeord; fyldekalk (2). an-

skuelig historisk fortælling i modsætning
til talemåder og ordfylå. ADJørgJ1.330.

O -fylde, en. [2.i] (jf -fuld; 1. hr.) fylde,

rigdom af ord (især i den stilistiske udform-
ning af tanken); ogs. (nedsæt.) om pleonasme.

Den nyere Digtnings pragtfulde Ordfyl-
åe.NMPet(MO.). HjætpeO. NMøll.VLitt.
11.635. -fyldig, adj. [2.i] (jf. -fuld; sj.)

kendetegnet ved, præget af ordfylde. (Bag-
gesens) ordfyldige, sprogglimrende Ud-
maling. Molb.Forelæsn.over den da.Poesie.II.

(1832).99. MO. HjælpeO. f -fylding:, en.

d. s. s. -fyld. Eøysg.S.Aa2*. CP -fælde, en.

[2] (1. hr.) snilde (spidsfindige) ord, hvormed
man (ved udspørgen) søger at fange en; dia-

lektiske kunstgreb; sofisme; sofisteri. Fari-
sæernes Disciple (kom) forat fange (Jesus)

i deres OididilåQV.KF Viborg.De fireEvan-
gelier.(1863).329. HjælpeO. EMøller.Dæk-
ningsadgang.(1892).461. f -fejelse, en.

{ænyd. d. s. (DGrammat.IL378.III.284);
gram.) d. s. s. -føjning. LTid.1748.260. -fej-
ning, en. {jf. -bygning, -føjelse, -pas-

ning (og -samlingj samt ty. wortfiigung;
især gram.) ordenes sammenføjning til ytrin-

ger, sætninger, perioder; ogs.: ordforbindelse;

sætning(er); spec. (gram.): (læren om) den
for et sprog (en sprogperiode, sproggruppe
olgn.) særegne maade, hvorpaa ordene sam-
menføjes til sætninger og disse forhindes i

indbyrdes forhold; sætningsbygning ; syntaks.

Moth.049. Strænge Kunstdommere (vil

snarere) tilstæde et fremmed Ord, end en
fremmed Ordføining. Mahb.Stiil.24. lade de
Tankerækker, som dannede sig i Sielen,
træde frem i klare, bestemte, sammen-
hængende Ordføininger. Mynst.Psychologie.
(1830).108. et Qvad . . i simple konstløse
Ordføininger og uden anden Prydelse end
. . enkelte kraftige Bogstavriim.iw^'.FS'.J.
109. Ra8k.FS.Fort.33. Ordføjningen i For-
tællingen er stundom noget haard, med
romerske Konstruktioner. VilhAnd.PMu.1.
240. Mikkels.SproglS.77. naturlig ordføj-
ning, se naturlig 2.2.

||
Jiertil Ordføjnings-

lære, syntaks. Rask.FS.Fort.33. Hauch.MfB.
89. Dansk 0Tdiø\mTigs\2dTQ. Mikkels, (bog-
titel.1911). -følg^e, en. orden (rækkefølge),
hvori ord følger efter hinanden. En alpha-
betisk Ordfølge.7S0. MO. \\ især (gram.)
m. h. t. til de tU en ytring, sætning forbundne
ord; ordstilling. Rahb.Stiil.27. Eftersætnin-
gen . . fremtræder sædvanlig med om-
vendt Ordfølge. BTDahl.Da.Sætningslære.
(1884).lll. Mikkel8.SproglS.121. naturlig
ordfølge, se naturlig 2.2. -fere, et. [2]

{jf. olan. or9færi; sj., poet.) maade at tale

(føre ordet) paa; (8am)tale. Grundtv.SS.Y.
268. -ferende, part. adj. [2] (især O; .//.

-fører^ som fører ordet paa egne ell. især

(tillige) paa andres vegne; som fortrinsvis

taler (i en kreds af flere), bestemmer sam-
talens, drøftelsens retning olgn.; ogs. uegl.:

førende, ledende ell. toneangivende (inden for
en vis kreds). Dersom man vil tænke sig
Grundtvigianismen . . ordførende og stem-
megivende i . . toraen. HNClaus.S0. 52.
den ordførende Tante (sagde:) „Vi have
længe iagttaget dem." „Ja, vi have længe

10 iagttaget dem," tilføjede den Anden. Tops.
1.200. Enhvers Tidsalders Betragtning af

dette Forhold udtales i Reglen af en vis
ordførende Klasse. TroelsL.IX.40. ordfø-
rende mester, se Mester 4.

i|
spec.

(polit.) i forb. ordførende stiller (for
en rigsdagskandidat). PRMøll.SS.104. PLe-
vin.LM.19. || anv. som subst. (især i flt).

Schand.O.I.144. Naar (et frieri var frem-
fart, skulde) Pigens nærmeste Slægtning

^ svare . . det (var) sjældent, at en Kvinde
var den ordførende , saaledes som f . Eks.
ved Dr. Otto Sperlings Frieri, hvor Bru-
dens gamle Faster svarede, skønt Faderen
selv var til Stede. Troel8L.IX.112. -ferer,
en. [2] ordførende person, især m. en (i alm.
ved præp. for, især O ved gen.) udtrykt an-
givelse af det parti, den aandsretning olgn.,

som vedk. repræsenterer, er talsmand for.

jeg . . hædres med det . . Hverv at være
30 Ordfører for Brødrenes Kjærlighed. Rahb.

Metis.4. I, som . . Hiertets ædle Drivt
kaldte til at være Dydens og Sandhedens
OTåføreie. Engel8t.Nat.304. jeg (maa) be-
klage vor Litteratur over at have saa-
mange gemene, baade talende og skri-

vende Ordførere. Heib.Pros. VI.UO. Frøken
Deakl jeg kommer som Ordfører for en
Deputation for at bønfalde Dem om at

oplive denne Aften med Deres henri-
40 vende Stemme. Gjel.W.249. \\ nu især (po-

lit.) om den, der taler paa et politisk partis,

en gruppes vegne; spec. om den rigsdags-

mand, hvem det (i et udvalg olgn.) er over-

draget at affatte betænkning om et lovforslag,

forklare og forsvare denne i rigsdagen (paa
udvalgets ell. et fler- ell. mindretals vegne).

Som Bondestandens Ordfører fremstod
(osv.).VSO. MO. Tops.1.294. Jeg er gan-
ske enig med den ærede Ordfører for

50 Flertallet. Hørup. 1. 113. ForrFolketing. §8.
§11,1. II

om den nævning, som er valgt til

at føre ordet paa nævningernes vegne og op-

læser deres kendelse. LovNr.90^^141916.§867.
(nævningerne) kom ..ud, og deres Ord-
fører svarede nej paa de to Hovedspørgs-
mdi&l. NJeppesen.P.121. || hertil Ordfører-inde
(sj.; Blich.(1920).XI.73. Dannelsestrinet
hos dem, der i Forfatterinden ser deres
OrdføTennde.Brandes.XIII.455),-skah(Hø-

60 rup.III.72. ORode.KV.54), -stilling, -tale ofi.

-gaade, en. (jf. Billed-, Bogstavgaade;
nu 1. hr.) gaade, hvis løsning bestaar i at

finde (visse bogstaver ell. stavelser, der dan-
ner) et vist ord; logogrif. MO. D&H. -ff©-
mæng;, et. [2.aV {dannet efter Haand^e-
mæng; sj.) (hidsig) ordstrid, det (vilde

XV, Rentrykt •»/, 1954 77
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maaske) lykkes mig at komme i Ordge-
mæng med ham. Bergstrøm.Vendepunkter.

(1894).24. -glemsel, en. (;//•. -blind, -døv;

8j) sygeligt tab af hukommelsen m. h. t. visse

ord ((sensorisk) afasi). D&H. CP -glim-
mer, en. (jf. -pragt) om (anvendelse af)
glimrende (prangende, tomme) ord. En Leg
med Talens Blomsterpynt og med blen-
dende Ordglimmer, ili O. -gran, adj. {til

som adv.: Naar Sagen er afgjort i Mini-
steriet (skal jeg) offentliggjøre (forslagene)

i deres Heelhed ordgrant som de lyde.

SydfyenskeTidende.V*1866.3.sp.2. Nord.tid-

8kr.utg.afHamilton.IV.(1869).453. \\ (jf.IY.
gran 1; bornh.) om person: som nøje vejer

ord, let bliver stødt over andres udtryksmaade.
Esp.460. CP -gransker, en. (j/*. -forsker;
Lbr.)spec.d.s.s.Etymo\og.VSO. MO. S&B.
O -granskning, en. (ænyd.d.s. (DGram-
mat.II.873); 1. br.) ordforskning; etymologi

(1). Eøysg.S.Z3v. VSO. MO. S&B. O -gy-
den , en. (1. br.) d. s. s. -gyderi. al den
Ordgyden, der har Vellydens Klang i

Øret. Kierk.V.165. smst.IX.357. CP -gy-
dende, part. adj. (1. br.) talende paa en
ordgyders vis; ordgyderagtig ; (overdrevent)

ordrig; ogs. om hertil svarende ytringsform.
*med kaad Mund,

| Uden Meed eller Maal
ordgydende, søgte (han) kun Uqvem. Bag-
ges.NblD.157. smst.165. VSO. al ordgyden-
de (vaniloquax) Roes over Manden. iTier/c.

71.121. MO. -gyder, en. ((f) -gydere.
Holb.GW.IV.12. jf Rietz.488(skaansk)).
{ænyd. ordgydere, no. ordgyder, -gyter; jf.
-kræmmer, -rasler samt II. gyde 4; i rigs-

spr. nu især CP) nedsæt., om person, der taler

meget (tomt, overflødigt), uden forstand, uden
respekt for den tiltalte, paa en selvbehagelig,

(især tidligere:) pralerisk maade olgn.; (selv-

behagelig) snakkelysten person; vrøvlehoved;
pralhals, nogle af de epikuræiske og stoi-

ske Philosopher . . sagde (om Paulus):
hvad vil denne Ordgyder (Chr.VI: ord-
gyderej sige? ApG.17.18. JSneed.VI.382.
•Ordgyder, du,

| Som kroer dig af Ret-
færdighed og Godhed. Oehl.A.359. Denne
evindelige Ordgyder, der dog vil, at man
skal taalmodigen høre paa (hans ord).Kierk.
IV.88. Albrecht er en Ordgyder, der har
skrevet altfor mange middelmaadige Vers.
Brandes.III.152. Gjel.Ve.317. OrdbS.(sjæll.).
-gyderi, et. (jf. -gyden; især [9,jf.dog
OrdbS.(sjæll.)) nedsæt, om (anvendelse af)
de for en ordgyder særegne (overflødige,
tomme, selvglade) ytringer, i Steden for
udstuderet Kunst, Ord og Klygter (i præ-
dikener), hører man nu u- studeret Ord-
gyderie. fler.sZ.rT.J7.i5i. Man maa . . gjøre
Forskjel mellem Ordgyderie og Veltalen-
hed. Tw/Zin. III. i46. frisk og fyldig Dik-
tion, fri for alt rhetorisk Ordgyderi. PZ^
Møll.KS.II.227. der har fundet . . meget
Ordgyderi Sted imod Ret til Skilsmisse.

Brandes.V.US. *dit (o: Platons) Moralsy-
stems Ordgyderier.Dmc/im.DJ'.I.Si. -hak-
ker, en. (sj.) d. s. s. -kløver, han syntes
mig at være en Haarkløver, en Ordhak-
ker, og en Ærketvivler.AaBerntsen.En
DaaresVisdom.(1927).19. f -holde, v. [3.i]

e^l.: holde sit ord; m. obj.: yde i henhold til

sit givne ord. *Græv (N. N. vil) af sin Pen-
sion . . leve rundelig,

|
Som ham fra Dan-

10 nemark ordholdes kongelig. ChrFlensb.D
M.II.183. -holden, adj. [3.i] [.,h(nr(8)n]

(f m. tilnærmelse til -holdende skrevet -hol-

dend. Holb.IIAmb.III.3). (sv. ordhållen, no.

ordholden; jf. -fast og -holdende, -holdig
samt II. holden; nu især CP, jf. dog Feilb.)

som holder ord; hvis ord (løfte) er til at

stole paa. Han er . . bekiendt for en Ord-
holdend Herre baade blant Christne og
Hedninger. Eolb.HAmb.lII.3. PAHeib.US.

20 448. du er ikke synderlig ordholden, saa
Man skal ikke regne stort, hvad du lover.
Grundtv.Snorre.IlI.220. den ordholdne
Drost . . maatte komme igjen . . og krybe
i Y^nge\m\\et.lng.EM.III.182. Aakj.VF.
214. -lioldende, part. adj. [3.i] [-|h(or(a)-

na] (jf. -holde samt af-, maadeholden(de)
olgn.; om delvis sammenfald m. -holden s. d.;

især [B) d. s. det var rigtignok bedre, om
du engang gjorde Alvor af Det, du har

30 lovet mig saa tidt . . Du er slet ikke ord-
holdende. S^r^;.ZI7..5. han (var) en ret-

skaffen og meget ordholdende Mand.
Hauch.VII.413. Glahder.Retskr. -holden-
hed, en. [3.1] (især CP^ den egenskab at være
ordholden(de). Ew.(1914).1.272. Oversk.I.

262. han har svoret at gøre mig arveløs,
hvis jeg ikke gaar ind paa hans Flan. Jeg
kender hans Ordholdenhed, og drager der-
for allerede i Morgen ud paa det farlige

f Æventyr. Bøgh.II.39. f -holdig, adj. {sv.

ordhållig, no. dial. ordhaldig; jf. ty. wort-
halterisch) d. s. s. -holden. Holb.Usynl.III.3.
Gid (han) var en ordholdig Mand.We.ss.
LbF.63. (han) som er sanddru og ord-
holdig, og intet lover, uden hvad han
agter at holde. Biegels.HS.III.402. jf.VSO.
t -holdig-hed, en. efter at han havde
haft saa store Prøver paa (dronningens)
liden Ordholdighed, da vilde han aldrig

50 forlade sig meer paa hendes Ord. Holb.D
H.IIL126. Tode.H.68.
Ordinans, en. [cordi'nan's] flt. -er.

{ænyd. d. s.; fra ty. ordinanz (bet. 1 og 2),

mlat. ordinantia; af lat. ordinans, præs.

part. af ordinare, ordne, indrette, befale; se

ordinere; jf. Ordonnans) 1) (jf. Kirkeor-
dinans; jur., foræld.) forordning ell. lov
(især af mere omfattende art); reces; ogs.

om reglement for enkelte embedsmænd ell.

60 -etater. Recesserne, Ordinantzerne og de
til den Tid udgangne Forordninger. DL.
Fort. I dette Concilio bleve giordte ad-
skillige Ordinancer . . hvor iblant de mer-
keligste ere, at Geistligheden befales at

skille sig ved deres Concubiner. IToZ&.D

H.I.556. I skulde . . ikke tage sligt løst
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Folk ind i Jert Huus. Det er strængeliff
forbudt ved Kongens Ordinants og ved
Øvrighedens Befalinger. PVJac.Trold.59.
FJJørg.R.51. 2) f d. 8. 8. Ordonnans 2.

vAph.(1764). Skue8p.X.205. BihlLæg.1809.
52.

ordinari, adj. se ordinær.
Ordination, en. [(ordina'Jo-'w] /?<.-er.

vhs. til ordinere.
|| (jf. Bispe-, Præste-

vielse; kirk.) til ordinere 2. Forordn.^/a 10

1707.§8(se ordinere 2). Ordination eller

Præste-Vielse. LTidJ.732.738. Kierk.XIV.
33. Sognepræsten . . havde ansøgt om, at

Candidat i Theologien N. N. maatte mod-
tage den geistlige Ordination. MinSkr.Vs
1854. Ved Ordinationens Sakramente er
. . de af Munkene, der er præsteviede,
knyttede ved en direkte Sukcession til

Apostlene. 77ed.jB£'. i 98. hertil ssgr. som
Ordinations-dag (LTid.1758.81), -løfte (Min 20

Skr.(GB.p*/i2l894), -prædiken (LTid.1756.

204), -ritual (MinSkr.(GB.)'Viil894).
|j
(nu

næppe hr.) T til ordinere 3.i: bestilling (paa
varer). JBaden.FrO.

\\ (med.) til ordinere
3.2; ogs. (konkr.) om (nedskreven) anvisning
paa en vis slags medichi. Panum.504. (læ-

gen) var kort, klar, resolut og omhyggelig
i sine Ordinationer overfor dem, der
pleiede den Syge. Tilsk.l919.1.515.

ordinere, v. [(nrdi'ne'ra] Høysg.AG. 30

148. -ede ell. (1. hr.) -te (JohsBoye.Ind.lO.
FrSneed.1.393). vbs. Ordination (s. d.). {ænyd.
d. s.; fra lat. ordinare, ordne, indrette, ind-

sætte i et embede, befale; af lat. ordo^ orden
(se Ordenj; jf. Ordinans, ordonnere)

1) t bringe i en vis stand (skik, orden);
indrette; udstyre; bringe i stand; ar-
rangere; bringe i god stand, i (god)
orden; ordne, (krigsfolkene) ere vel tem-
melig ordinerede, men slet med Buer, 40

Piile (og) Bøsser forsynede. Pflug.DP.604.
nu skal jeg viise dig hvor (eri slagorden)
skal ordineres. Holb.Tyb.V.8. (du) torstR&er
(ikke)f hvor viseligen Naturen haver or-

dineret SLlting.sa.MTkr.542. vAph.(1764).
ordinere et Bal, et Giestebud.F/SO.

2) (jf. anordne 2.2, forordne 3, ordne 1)
beskikke til, indsætte i et embede, en stil-

ling, jf. bet. 3.1: Hr. Steen . . var ordineret
at være Hendes Majests. Hof-Mester. Slan- 50

ge.ChrIV.29.jf. afordne: hånd er ordineret
at gaae til Rom. Klevenf.RJ.86. || nu kun
(kirk.): (paa rituel vis) indvie til et em-
bede i menigheden; især m.h.t. biskop ell.

præst: bispe-, præstevie. Biskopperne . .

skal overhøre og undersøge de Personers
Lærdom og Levnet, som skal ordineres,
før Ordinationen skeer. Forordn.^1^1707.§8.
(Bonifacius blev) i Aaret 722 Solenniter
Ordineret til Apostel og Biskop i Tysk- 60

land. Borrebye.TF.697. jeg (blev) af Myn-
ster ordineret i Frue Kirke. Mart.Levnet.
11.84. MinSkr.(GR.f*/i2l894. part. ordi-
neret anv. som adj., spec. i udtr. en or-
dineret mand. Sia,dens Øvrighed (havde
ikke) vægret sig ved at række Haanden

til Forgribelse paa en ordineret Mand.
CPalM.0.399. JVJens.HH.68.

3) (jf. ordonnere samt 1. Ordre; som udtr.
for forskrift, befaling olgn. 3.1) (nu
ikke i alm. spr.) affatte, udstede en or-
dre (om); give ordre (om), endeel Her-
rer reiser nogle Dage forud, for at ordi-
nere Veyene at være reene. Pflug.DP.557.
(man) ordinerer (ved en barnefødsel) hver
af de Nærværende paa sin Fost. Buchw.J
S.(1725).101. PAHeib.Sk.I.218. Feilb. Ordb
S.(Fyn).

I)
(nu næppe br.) T m. h. t. vare-

bestilling (ordre (L2.8);. Haab om Credit
gjør at Kjøbmanden ordinerer en Hob af
adskillige slags Vare. Tullin.lI.116. Luis
Bramsen.0.145. 3.2) (jf. ordonnere slutn.,

IL ordre slutn.; med.) om læge: give an'
visning paa et middel (en kur, medicin)
mod en sygelig tilstand; foreskrive
en vis behandling (kur), medicin; forordne
(2.2). Jeg har ordineret to Pulver for
Jomfruen. Holb.KB.III.3. (man) ordinerer
hende (o: barselkonen) baade indvortes og
udvortes Medicamenter. Buchiv.JS.(1725).
19. *Igler han (o: lægen) og Suurdei or-
dinerer. PaZili.J. 70. Jeg (o: en læge) ordi-
nerede min sædvanlige Mirakelkur: Dag-
lige Spasereture, fuldkommen Ro ellers

og Vichyvand for ^2iven.SvLa.FruG.50.
ordinere en kur, se II. Kur 1. uegl: Trøst
(er) det han mindst behøver, hvorfor og-
saa de uhyre Qvantiteter af Trøstegrunde,
som Sjelesørgerne ordinere, blot gjøre
Sygdommen værre. Kierk.XI.222. De fik

kaldt en Gartner til langvejs fra til at se
paa Linden, som ikke vilde gro . . Han
tog Prøver af Jorden og ordinerede Kalk.
Buchh.SP.220.
ordinær, adj. [(nrdi'næ'r; i bet. 1 ogs.

(som modsætn. til ekstraordinær^ i(nrdi|næ-V]

(tidligere ofte skrevet ordinair(e). Holb.Bars.
II.8. Rist.J.262. jf. 1.49. — nu kun dial.

ordinari. OrdbS.(sjæll.). jf: De ordinarie
Christne. P/?M^.Z)P.5S7'. som adv. (m.lat.

form; nu næppe br.): ordinarie. smst.

602). intk. og adv. -t ell. (nu ikke i alm. spr.)

d. s. (Nørreg.Privatr.V.282. jf. (til bet. \.i):

Ordinær hvidt. Pa^irL.580. især i formen
ordinair(e). LTid.1726.367.1735.167. Glitau.

PT.166). best. f. og flt. -e ell. f d. s. ^ordi-
nair. Paus.CU.11.205). (ty. ordinår (f or-

dinari, adj. og adv.); fra fr. ordinaire, or-

dentlig, almindelig, lat. ordinarius, ordnet,

regelmæssig, almindelig, af lat. ordo, række,
orden (se Ordenj; jf. ordentlig)

I) (mods. ekstraordinær; nu især (attrib.

ell. som adv.) fagl., emb. ell. tD) d. s. s. or-

dentlig 1. t.i) d. s. s. ordentlig l.i. rei-

sende kand have dend Ordinaire og Extra-
ordinaire Post.JJuel.il. Ved ordinær Vær-
neting . . forstaaer man det, som finder
Sted, i Følge Landets almindeli^^e Lov.
Nørreg.Privatr.V.282. de provisoriske Fi-
nanslove bliver (næppe) afløste af ordi-

nære. Hørup. II.17 7. Kongeparret (rejste)

med Særtog fra Nyborg til Randers, hvor

IV
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Forbindelse opnaaedes til det ordinære
Eksprestog. BerlTidPU1927.Aft.2.8p.l. \\

spec. m. h. i. en embed8mand(8 stilling) olgn.

Ordinære Dommere kaldes de, til hvilke
er overladt at øve, som et Embede i Sta-

ten, en vedvarende Jurisdiction. iV^ørre^.

Frivatr.V.105. ordinære . . Professorer.
SaUV.601. et ordinært professorat

i
1.2)

(jf. bet. 2) d. 8. 8. ordentlig 1.2. saasom hånd
gaaer i saadant vigtigt Ærende (o : frieri)

saa kand hånd ikke være saa fripostig

som udi en anden ordinaire Nisiie. JELolh.

Pem.1.6. Den 20. og 21. . . er hans . . ordi-

naire Faste-Dage. 8a.Ligbeg.l8c. det er or-

dinaire at de Mahometanske Printzer for-

lade deres Moders Maal LTid.1726.367.
Hollandske specie-Rixdaler (er) i Lapland
. . een gangbahr og ordinaire mynt. Jac
Bircherod.R.34. den Kierlighed, som Cor-
fitz Ulfeld og hans Gemahl bare for hin-
anden, var meere end ordinair, og varede
indtil Døden. Paws. CZ7. 1. 6.2. Jeg kunde
henvende mig til Tanten, skriftligt an-
holde om Cordelias Haand. Det er jo den
ordinaire Fremgangsmaade i Hjerte-An-
liggender. j:terkI.5.^P. Rist. J.262. ordi-

nært havari, se Havari 1.8 (jf. Ordinær-
havarij. J/'.6e/.l.i: ordinære skatter og af-

gifter
i
m.h.t. teaterbillet olgn.: Ordinær Pris

(mods. forhøjet prisj Forestillingsdagen fra

Kl. 10. TelefB.l933.8p.3140.
|| (jf bet. 2) om

mennesker. De ordinarie Christne blive
bundne, og førde til Pine-stædet, men
Præsterne blive half-ragede (satte) paa
magre Heste, og saaledis (førte) til Pine-
stædet. P^m5'.Z)P.587. det er meget be-
gribeligt, at en Konge giver en sin umi-
stelige Ministers Velfærd Fortrinet frem
for en ordinaire Undersaattes. i^M^e.^T.
345.

II
som adv. Ordinarie, Aarlig in Oc-

tobri, lader (Siams kejser) sig see for Fol-
ket. Pflug.DP.602. (landet) Hvor du ordi-
naire holdt dig op (d: opholdt dig). Clitau.

PT.166. ordinært holdes møderne om fre-

dagen
I

2) m. prægnant (ofte nedsæt.) bet, især

(jf. ordentlig 2.t) som social (klasse)bestem'
melse: som tilhører ell. er særegen for den
jævne (borgerlige) mellemstand, det store

(brede) flertal (især (mods. ordentlig 2.2^ set

i modsætn. til de fornemme, standspersoner,
overklassen, de dannede); almindelig bor-
gerlig; jævnt borgerlig; især mere ell.

mindre nedsæt: som har ell. er udtryk for
ell. præget af en forholdsvis ringe kultur,
en snæver horisont (bornerthed), en lidet ud-
viklet (lidet kræsen) smag; almindelig;
tarvelig; simpel; (noget i retning af)
vulgær. \\ om person, hans Paarørende
ere ordinaire Folk, som Muurmestere og
deslige. LTid.l?25.52. den Klæde-dragt,
som droges af ordinair Qvinder . . var
ganske forskiellig fra den som Qvinder
af høy Stand pleiede at brage. Paus.CU.
11.205. (han) skal være en ganske ordi-
nair Mand, men en riig Gubbe. Luxd.FS.

49. Hun er jo en ganske ordinåer Person,
uden ringeste Interesse for det Højere,
Bergs.GF.II.36. Stikord og Talemaader
fra den samme Tønde, som en ordinær
Rumler tapper sit Sprut af . EHenrichs.M
F.II.133.

Il
om- persons ydre, væsen, smag

ell. hvad der svarer til en (jævn, udannet)
persons smag. det ordinaire Tobak er jo

Almuens Brug. Argus.l771.Nr.l7.2. saavel
10 fine som ordinaire Klæder (d: arter af

klæde). MR.1842.630. *Damen altsaa kun
en Gouvernante var! . . | At noget Ordi-
nært hun ogsaa har,

|
Han sporer tyde-

ligt; thi efter Dandsen
|
Til Tak hun neier

før hun Afsked ta' er. PalM.AdamH.I1.72.
saa sad de gamle Mennesker og fortalte

de meest ordinære Geschichter fra deres
Gar^onliy. Hostr.Int.23. De allerfleste af

Borgeransigterne har over sig noget tryk-
20 ket, beskedent . . og tillige noget plat,

ordinært, Yu\gæit.VVed.BB.215. (grevinde
Danner) kunde være overordentlig inter-

essant, saaledes at man ganske glemte
hendes meget ordinære Udseende. Fidor
Hansen.Minder.(1927).58. jf.: Ordinært ('o:

naivt) . . at tro at man skulde kunne faa
et Væsen af slet Natur til at gaa i sig
selv. JVJens.LB.44.
Ordinær-liavari, et. [I.2] (nu næppe

30 br.) d. s. s. ordinært havari. Ordinair-Ave-
rie. Nørreg.Privatr.III.357.392. -stil, en.

[1.2] spec. (bogtr.) om mellemstor skriftgrad
(cicero; ml. storstil og petit). Selmar.(Aar-
bog fBogvenner.1924.17).
O Ord-kamp, en. [2.i] 07. -krig (2),

-strid (2) samt -kæmper^ drøftelse; diskus-

sion; disput, hvad gavner det at gaae i Ord-
kamp med (gale mennesker)? Rothe.(Rahb.
Min.l786.1.162). Gold8chm.lII.518. ITim,

40 6.4(1907). (vi har) tilbragtDøgn efterDøgn
i endeløse Ordkampe om alt mellem Him-
mel og Jord. Aakj.I)K.134. CP -karrijST,
adj. [1 ell 2] (1. br.) om person: faamælt;
(meget) ordknap. VSO. MO. Drachm.LK.
16. jf.: hans Blik paa Livet .. var (ikke)

saa indskrænket, som man, af hans sædvan-
lige Dorskhed og Ordkarrighed skulde
iormode. HegermL.DFortl70. CO -kiv, en.

[2.1] (jf. -strid (2), -trætte, -tvist; 1. br.) kiv,

50 trætte i ord. Leth.(1800). MO. Han søgte
at fjærne ørkesløs Ordkiv og skolastisk
Spidsfindighed fra Universitetet.Caw<w./F.
482. -klang, en. 1) 07. 1- Klang 2.8; Ibr.)

et ords ell. (sammenhængende) ords (et sprogs)

klang, tonefald, accent, musik. VSO. Dig-
tets poetiske Indhold . . dets særlige Form,
eller Ordklang og Melodie.MO. 2) (jf.
-bram samt I. Klang 2.2; især fD) klingende
ord; (tomt) klingklang. ved en tom Ord-

60 Klang fornøye Læserens Øre. Eilsch.Phil

Brev.l2. vAph.(1759). VSO. MO. Tale-
maader og Ordklang. Kofoed-Hansen.LD.
36. -klasse, en. (jf. -ipart samt Taledel;
gram.) om (hver af) de (i alm. (8 ell.) 10)
klasser, hvori ordene efter deres grammatiske
egenskaber inddeles (pars orationis). Rask.
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FS. Fort. 30. Madv.LatSprogll?. ingen
Gruppe af Ordklasser findes nødvendig-
vis overalt . . Der kan (i forsk, sprog) fore-

komme (saavel) færre (som) flere Klasser
end de traditionelle 8 eller lO.VBrøndaL
Ordklasserne.(1928).217. -klos:, adj. [2.i]

{jf. -kløgt, -kræng samt oldn. or5-spakr, -viss

ofL; sj.) som taler klogt. Grundtv.Snorre.1.266.
111.843. CO -klogt, en. (nu sj.) evne til

*En ordknap Afsked tager med Thuride
jeg. Oehl.Lf.l42. Samtalen var ordknap .

.

og truede hvert Øieblik med at gaae istaa.

Bergs.PF. 597. Rist J. 218. CP -knap-
hed, en. den egenskab at være ordknap (1).

Ing.EF.II.61. Samtalen gik hver Gang
istaa paa Grund af hans Ordknaphed.GoÆ
schm.II.243. Drachm.STL.S. jf. -knap 2,

m. h. t. udtryksform, stil: den fuldendte
at finde (rammende, vittige) ord; skarpsin- lo Ordknaphed i denne Stil. Brandes.V1.477.
dig, ogs.: spidsfindig, sofistisk bestemmelse af,

skelnen ml. ords betydninger; spidsfindig, be-

regnet, kunstlet anvendelse af ord; tidligere

spec. (jf. Kløgt 2) om vittighed, der spiller

med ordene; ordspil. Sporons eenstydige
Ord vidne om hans Ordkløgt. 750. *Læ-
ser jeg Dig (o: den moderne digter), jeg
glemmer Ideen for brammende Ordkløgt.
Hauch.SD.1.17. JGLange.Haandbog i Mo-

t -knækker, en. d.s.s. -kløver. Gode
Kunst-Dommere have holdet for, at For-
fatteren heri er gaaen den rætte Vej, og
at enhver skal give hans Ord Magt, saa
længe de enten ikke vil giøre sig til Ord-
Knækkere eller tviste om unyttige Ting.
LTid.1748.777. -kram, et. [1 ell.2] (jf.
II. Kram 4.2; nu næppe br.) nedsæt., om
tomme (kunstlede) ord ell. ytringer. En-

dersmaalet(1832).98. MO. S&B. -klag- 20 gel8t.UnivA.1806.1.50. det . . Ordkram, det
tig, adj. (sj.) som besidder, viser ell. vidner
om ordkløgt. MO. -klover, en. (jf. ty.

wortklauber samt Ord-hakker, -knækker,
-rytteri, -snapper, II. Kløver 1.2 og Haar-
kløver) om den, der (overdrevent) kritisk

analyserer, (smaaligt, spidsfindigt, drillende)

opholder sig ved, hænger sig i (især : en an-
dens i en (henkastet) ytring anvendte) ord.

vAph.(1764). „jeg (har) tidt seet dem holde

barnagtige Klingklang. Oehl.Øen.(1824).II.
89. RasmNiels.G.II.l. 03 -krig, en. (nu
l.br.) 1) d.s.s. -strid 1. Man vil maaskee
. . indvende, at jeg confunderer Eenig-
hed med Sammenrotteise. Lad det saa
være I jeg vil ingen Ordkrig føre.Holb.M
Tkr.505. Ruge.FT.295. VSO. 2) [2.i] d.s.s.

-strid 2. (han) er syg for Spørgsmaal og
Ordkriig (1907: Oråk&mpe).lTim.6.4. Moth.

Thing." — „Hvem?" spurgte Carl adspredt. 30 04P. *(han fik til hustru) en skrap, en— „Ih I Borgerne mener jeg; vil Han være
en Ordkløver, vil jeg ikke have med Ham
at skaffe.'' Ing.VS. 1. 99. Det var kun en
ondsindet Ordkløver, der kunde falde paa
at forarges over, at Bryllup stod i Klo-
ster. TroelsL.X.49. Gjel.W.51. Feilb. -klo-
veri, et. {jf. ty. wortklauberei samt Haar-
kløveri) det at være en ordkløver, „kløve ord".

de mange subtile Distinctioner og Ordklø-

kiæbestærk Heltinde: | Hun førde Ord-
krig tit og kunde altid Ymåe. Stub.104.

Biehl.(Skuesp.III3.88). *Til Ordkrig er ei

Stedet her. Recke.KM. 70. -kræmmer,
{sv. ordkråmare, ty. wortkråmer; jf.en

Glosekræmmer og Kræmmer sp. 594^^^-;

sj.) nedsæt., om person, der bruger (sprogets)

ord paa en daarlig (sofistisk, smaalig, bereg-

nende) maade; daarlig skribent, disputator

verier. Tode.V.162. at le ad det døde, tom- 40 olgn.; ogs.: ordgyder. LTid.1741.814. Ab-
me Ordkløveri og forlystes ved den leven
de , frugtbare Sproggranskning. Grundtv.
PS.V.156. Brandes.VIlI.62. NMøll.VLitt.
1.380. -knap, adj. [1 ell.2] (jf -arm, -fat-

tig, -karrig, -stille samt III. knap 4j \) om
person (især som udtr. for varig, for vedk.
karakteristisk egenskab): utilbøjelig til at ud-
tale sig frit, uforbeholdent (ofte m. bibet. af
muthed, beklemthed, forsigtighed); knap paa

salon synes . . at have antydet, at Peder
(Sunesøn) kunde gaa over til de verdslige
Skoler i Paris; men Abbeden protesterer
. . imod, at han skulde sendes til disse Ord-
kræmmere. JLaw^cLSir. -kræng, adj.

[1 ell. 2] {jf. oldn. orflkringi, talefærdighed,

og III. kræng slutn. samt ord-rap, -snild;

nu dial.) snild, rap, ogs.: kaad, fræk i sin

tale; godt skaaren for tungebaandet ; mund-
ord; faamælt; af faa ord. *Saa ordknap 50 rap; kræng i ord. Moth.049. (de gav) Erik
Du, der ellers aldrig kan

|
Faae udtalt

Rahb.SkK.2. Snehvirvler . . indhyllede os
(paa kaneturen) som i en tæt Skye . . den
muntre Kammerraad blev saa alvorlig og
ordknap. Blich.(1920).XlX.52. Hendes Fa-
der var en retskaffen Mand, af en fast

Characteer, men alvorlig, ordknap, ind-
sluttende sine mildere Følelser i sig selv.

Gylb.(1849).V111.208. Han, den meget ta-

lende, var med Aarene bleven ordknap. 60 l[er den) som fordreier Or
Pont.LP.VIII.166. Feilb. jf. bet. 2: Levy
havde . . flere Gange været hos ham,
men var . . bleven forjagen af hans mutte
og ordknappe Sindsstemning. Goldsehm.I.
227. 2) CO om samtale olgn.: som fore-
gaar under anvendelse af faa ord (jf. -faa^.

Navn af den ordkrænge (orig.1.227:

Ordkloge^ eller veltalende. Grundtv.Saxo.^
165. „Hvor Fanden kan det ogsaa være,
at du har saa travlt i Dag det er Søn-
dag." — „Aa det ved jeg ikke," svarede
Ditte ordkræng. „Jeg maa vel ha dovnet
de andre Jyage.** AndNx.DM.V.46. den
mundraske ordkrænge karl og den glade
pige.Hjortø.Fa.l42. Feilb_. jf.: Ordkræng

d. Hiibertz.Ærø.
(1834).250. -kunst, en. [1 ell. 2] (især

æstet.) kunstnerisk anvendelse af ordene

(sproget), om der gives virkelig nogen
anden Ordkonst, end Veltalenheden? . .

om Stavelsemaal og Riim er at ansee for

meer end den egentlige Ordkonsts Gange-
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voffn og LedehsiSJiå? Bagges. DV.IX. 202,
MO. Pariserlivets Hast, Stemninff og Rig-
dom er gengivet (af Balzac) med en Ord-
kunst uden M.2igQ.Brandes.y1.166. Billed-

kunsten . . giver et tydeligere Indtryk
af Hovedperiodernes forskellige Karakter
end den mangfoldigere og mere let bevæ-
gelige Ordkunst. Jian^e./I.P5. -kunst-
ner, en. [1 ell. 2] (især æstet.) person (for-

fatter), der (i tale ell. især i skrift) be-

handler (ordene i) sproget med (stor) kunst;

sprogkunstner, der har neppe nogensinde
været en større Ordkunstner (end Hugo)
og vel at mærke ikke som Taler, men i

den Tene Lyrik. Brandes.VII.253. Pontop-
pidan (er) som ordkunstner i stadig frem-
væxt. Letterst.tidskr.1917.553. -kunstne-
ri, et. (sj.) se Kunstneri 2 slutn. -kvæde,
et. (glda. ordqwed(e); jf. Ord 5.i og H.
Kvæde; nu sj., arkais.) (staaende) talemaade;
ordsprog. Ordqvæder, betragtede deels
som Levninger af den uskrevne, deels
som Grundsætninger til den nu giældende
skrevne Lov. CDHedegaard.(bogtitel.l776).
VSO. MO.C^Forældet"). *Nu, Gunnar 1 har
du ikke, ogsaa du, |

Ordkvæde her paa
rede Haand til Svar,

|
for at smykke vær-

digt dette Niddingsværk
| med Norne-

Traade. Gjel.Br.228. smst.91. -kæmper,
en. [2.1] (jf. -kamp; sj.) (dygtig, dreven)
disputator. ICor. 1.20(1907). -ken, et.

(gram., sj.) et ords (substantivs) køn (IL5);

grammatisk køn. MO. I Bogsprog per-
sonificeres ofte (i engelsk) i Overensstem-
melse med det latinske Oråkøn. Jesp.En-
gel8kGrammatik.(1910).38. -laan, et. (jf.
Laan sp.114^^^-; sprogv.) laan af (et) ord
fra et fremmed sprog, et ældre sprogtrin;
ogs. d. 8. s. Laaneord. FGuldb.Indblanding
affremmede Ord.(1835).15. MO. -lag, et.

se Ordelag. -laver, en. (jf. -laveri; sj.)

d. 8. s. -mager, ved overvejende at optræde
som Samler, ikke som Ordlaver, undgaar
han de Skær, (som forgængeren) strandede
^SLSi. EøjskBl.1897.870. Saaby.'' -laveri,
et. (jf. -laver; nedsæt.) d.s.s. -mageri. Et
vilkaarligt Ordlaveri, som det f. Eks. af og
til kan forekomme hos Baggesen, er . .

Richardt aldeles fremmed. Brande8.II.470.
03 -leg, en. (jf. -spil^ om (munter, vittig,

ogs. : tom, sofistisk) leg med ord (især m. ud-
nyttelse af ordenes lydmasse, ordlighed olgn.).

Levin. Engang imellem gjør Handlingen
en Pause for en Ordlegs Skyld mellem Her-
skab og TjenerskRb. Brandes.Shakespeare.
I.(1895).99. italiensk forskruet Aandrig-
hed og Ordleg. Paludan.FI.1.26. I. -lig,
et. (sj.) se I. Lig 3.8 slutn.

II. CO ordlig, adj. ["o-rli] (sj.) som adj.
til Ord (1): ord-; verbal; især (jf. Ord 1.«;

ved udtr. for (nøjagtig) overensstemmelse (ml. to

l^kstqenqivelser): ordret. Fundationeme bur-
de Ordiig anføres. LTid.1755.262. GForch-
hammer. Døvstummeundervisningen. (1903).
1 76. ordlige Overensstemm eisermed Fau st-

bogen . Da.Folkebøger.XII.(1932).lxxxi r.

m Ord-lighed, en. (tilfælde af) lydlig

ell. ortografisk lighed ell. (fuld) overensstem-

melse ml. (homonyme) ord. Rask.Vdv.II.42,
en stor masse ordligheder . . skyldes lån
(i finsk) fra de japhetiske sprog.VilhThoms.
GS.2. SaUXI.699. -lUte, en. (jf.-hog,
-fortegnelse, -registerj systematisk eU.(især)

alfabdisk ordnet liste over ord. VilhThoms.
Afh.1.388. latinske Skolebøger: Ordlister

10 (Nomenclatorer) og Samtaleøvelser (CoUo-
qvier). CSPet.Litt.615. -lyd, en. 1) til I,

Lyd 2. 1.1) GJ et ords lyd(masse); et ord,

sadledes som det lyder (naar det udsiges).

Jeg maatte . . synge min Vise . . som blev
optaget med . . Latter og Haandklap. Man
forundrede sig over den store Rigdom af
lungerystende Ordlyd i det Danske. jBa^-

ges.DV.X.161. Grundtv.SS.L133. MO.
||

(jf. Ord 1.5 og I. Lyd 2.i) spec. om hvad der
20 blot er ord (uden reel betydning); et tomt

ord. *En Ordlyd er de store Navne alle,
!

og denne Higen efter Ære kun
|
et Blænd-

værk. Drachm.DJ.L296. jf.S&B. 1.2) {(1

ell.) 2] (jf.lll.ljde 4(1) ; især {D)omen mundt-
lig ell. skriftlig ytrings form, saaledes som
den (med de deri anvendte ord) lyder; spec.

(jf. -lydende 1 og I. Lyd 2.i) om en ytrings
ligefremme, bogstavelige betydning (i mod-
sætn. til dens egentlige betydning, mening,

30 stemning olgn.) ell. (jf. -lydende 2, -ret og
I. Lyd 2.5^ om en ytrings nøjagtige form
(med netop de deri anvendte ord), (olm. i

forb.som efter ordlyden, den nøjag-
tige ordlyd olgn.). Embedseden, hvis
denne skal tages efter sin Ordlyd, ie^wn
(Fædrel.l844.sp.l2570). (de tidtalte ord) tør-

nede . . tilbage paa ham, ikke efter Ord-
lyden, men efter Meningen. (roWsc^m.yil/.
350. „det er ikke ligemeget, hvem der

40 faar Legatet. Er det vel?" — «Nej, na-
turligvis. Det skal jo helst, som Ordlyden
udsiger, være en værdig og en trængen-
de." Tandr.K.22. man (skal) være forsig-

tig med at knytte Bemærkninger til en
Tale, hvis nøjagtige Ordlyd man ikke har
for s\g.BerlTid.^^kl913.Aft.l.sp.6. Tele-
grammet har følgende Ordlyd. Ludv. 2)
[(1 ell.) 2] (til I. Lyd 1; sj.) opmærksomhed
for sine ord; ørenlyd. Hun søgte forgjæ-

50 ves at skaffe sig Ordlyd ved at tiltale |J

Klassen i temmelig ublide Vdtryk. EJuel
™

Hans.Mellem 12 og 17.(1881).7. -lydende,
part. adj. [1 ell. 2] (jf. -lyd 1.2J 1) (nu sj.)

d. s. s. -ret 1 (især m. overgang til adv. i forb.

som gengive, anføre noget ordlydende
olgn.). Suhm.(KSelskSkr.lX.41). De tre

gamle (skuespil) ere aftrykte aldeles ord-
lydende efter den forrige Udgave.P^^n&.
Sk.Lii. Grundtv.Saxo.lIL281. en ordly-

60 dende Afskrivt af Pasprotocollen.lfi2.iS56.
187. Goldschm.BlS.lV.305. Adah aabner
sin Mund og siger: „Denne Straf (osv.)"* —
ordlydende de Ord, som Biblen lægger i

Munden paa Kain. Brandes. V.562. || t forb.

m.præp. med: ligelydende (2). De følgende
(instruktioner) ere ordlydende med denne.
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MB.1720.339. 8m8U799.965. 2) (sj.) d.s. s.

-ret 2. (spørgsmaalet er) om . . noget er

til Hinder for at tage disse Ord i den ord-

lydende Memng.HNClau8.Arv.21. -lære,
en. (sj.) lære om ordenes rigtige brug i et

sprog, da man under Grammaticalia kun
forstaaer Formen, saa synes . . i denne
Benævnelse at ligge en Opfordring til

Grammatiken, som Videnskab . . at være
Formlære meer end Ordlære. JIei6.Pro8.

VIILS84. -løs, adj. {ænyd.glda. d.8.(bet.2);

jf. ordesløs samt oldn. ord(a)laftss, uomtalt)

\) (jf. II. maalløs^ til Ord 1-2: som ikke har
ord (mæle), ikke giver sig udtryk i ord. 1.l)

(jf. II. maalløs 1; sj.) om levende væsen:
umælende. *ordløse alle

| Maa Mennesket
kalde |

Umælende Dyr. Grundtv.SS.V.442.

1.2) ('03, l.hr.) om menneskelig ytringsform:
som foregaar uden ord; (som er) uden ord.

en Kapelmusicus . . hvis Toner ofte satte

en ordløs Text til den unge Piges Følel-

ser. CBernh.IX.?5. *En ordløs Sang der ly-

der
I

I kjærligt Qv'måehTystWilst.D.II.Se.
*0m nu jeg mødte hende, som tilfældig,

dér . .
I
mon da med ordløs Hilsen hun

forbi mig gik. GjelBr.18. Musikken er en
„ordløs" og en „billedløs" Kunst. EAbrah.
T.208. 1.3) ('03, især højtid.) som for øje-

blikket (især paa grund af sindsbevægelse)

intet siger, ikke giver sig udtryk i ord; maal-
løs (II.3) ; tavs. *vi . . drage forbi (den hel-

lige lund) ordløst sendende | Dybt fra Hjær-
tet andagtsfuld Bøn.DorpA.So/'ofeZes.S^. Naar
Døren (til fangecellen) skriger paa sine
Hængsler, lister en ordløs Skikkelse ind
i Rummet og sætter en Madskaal og
Vandkrukke paa Bordpladen. Siliic/i. Dø.
165. (hun) sad maabende og ordløs. KMich.
HE.172.

II
om tanker ell. (især) følelser: maal-

løs; stum. hendes ordløse Smerte. Hrz. F/7.
49. Du skulde have seet hende, seet hen-
des ordløse Skræk, det muurhvide Ansigt
. . de stirrende Øine. HCAnd.IV.476. Jeg
var som lamslaaet af en dump, ordløs For-
tvrvlelse.LBruun.Kronen.(1902).244. 2) (jf
-fast; nu kun dial.) til Ord 3.i: som ikke

holder ord. Moth. 050. Feilb. -magrer,
en. (jf. -mageri og -laver; /. br.) især ned-
sæt., om den, der danner nye (især smag-
løse, daarlige) ord. VSO. MO. S&B. om
tilhængere af den filosofiske retning nomina-
lismen: Navne-Smede, Ordmagere. vAph.
(1759). 1. 700.

II
ordgyder; skvadronør, en

Projektmager, en Ordmager. -BøwneZt/cfee.

NV. 52. -inag:eri, et. (jf. -mager og
-laveri, -mønteri, -støberi; l.br.) om (daar-
lig, smagløs) dannelse af nye ord. MO.
S&B. -maler, en. (jf. II. male 5.2 og
-maleri; æstet.) den (forfatter), der (især i

skriftlig form) maler med ord, bruger ma-
lende ord, former levende billeder. PoU^U
1902.1.sp.3. P. H. Frimann (er) den eneste
af disse Ordmalere (o: landskabsskildrere)^

der har sat Spor i Romantikens deskrip-
tive FoeslVilhAnd.Litt.IL482. -maleri,
en. (jf.-msder; æstet.) den virksomhed (kunst)

at male med ord; især om det herved frem-
komne resultat (malende digt olgn.). NMøll.
VLitt.II.441. -moral, en. O/- -sandhed
og Ord 1.6; sj.) moral (moralsk forskrift),
der blot bestaar i ord, eksisterer paa papiret
(„papirmoral"). Bagges.(MO.). -musik,
en. (æstet.) en ved ord frembragt (kunstne-
risk) velklang; musikalsk sammenstilling af
ord. den aller nyeste franske Poesi . . staar

10 i Fare for at gaa op i Ordmusik. Brandes.
X/.i56. fCa<t*rs^ rene Lyrik med dens sjæld-
ne Oiåmxis\k.NMøll.VLitt.L528. -mær-
ke, et. T varemærke, der bestaar af ord
(mods. Figurmærke/ Hage.*255. -men-
teri, et. (nu næppe br.) d. s. s. -mageri.
Wilhelmine, ogManden med Voxnæsen.(1795).
16.

ordne, v. ['cnrdna] -ede. imp. (1. br. i

skriftspr.) ordn (Buchh. CvH. 93) ell. orden
20 (Vor Ungdom. 1 923. 64. jf. Mikkels. Sprogl.

209). vbs. -else (Agre.RK.41) ell. (nu kun)
-ing (s. d.). {ænyd. d.s., mnt. orden(en), ty.

ordnen; afl. af Orden; jf. ordinere (1))

O (jf- an-, ind-, over-, underordne samt
mellemordnet; nu især m. overgang til bet.

2) til Orden l(i): (an)bringe i en vis
indbyrdes (rigtig) stilling, i (rigtig)
række( følge); bringe, stille, sætte i

orden, (dette drama) fortjener vist at

30 staae ved Siden af „Andagten til Korset",
ja man ordner det høiere, maaskee fordi
man har læst det sidst. Heib.Pros.V.276.
ordne Brikkerne. VSO. *Saa ordner Jer nu
To og To til Følge. PalM.Venus.99. Ned-
skriv Navnene paa alle Eleverne i Klas-
sen . . og orden disse Navne alfabetisk!

VorVngdom.1923.64. jf Orden l.s: Krigs-
hæren var ordnet (Chr.VI: i sin ordenj.
2Makk.l5.20. jf. bet. 2.i: En vel ordnet

io Tale o: udarbeidet med Plan og Orden.
VSO. man føler i (digterens) fineste Natur-
billeder nu og da Æstetikerens ordnen-
de (Brandes.DD.173: arrangerendej Blik.

Brandes.IL19.
\\ (jf. af-, an- (2.2), forordne

(S)) t bestemme (til noget), hedningerne
. . troede, saa mange som vare ordnede
(1819: skikkede; 1907: bestemte; til det
evige liv. ApG.13.48(Chr.VI).

2) (jf.ån-, be-, for-, lovordne; især tale-

50 spr.) til Orden (2 og) 3: bringe i orden;
indrette (paa rigtig, organiseret, systema-
tisk maade); sætte, bringe paa' (rette)

plads; gøre i stand (reparere olgn.).

2.1) (jf. bet. 2.5^ m. tings-obj., m. h. t. hvad
der bestaar af forsk, dele m. et vist naturligt

indbyrdes forhold, en vis organisk sammen-
hæng (nu især m. h. t. frisure, paaklædning,
(mindre) brugsgenstande, (vanskelig, indvifc-

let) sag, anliggende olgn.). Moth.051. *Flux
60 ordnede han (o: Gotfred af Bouillon) alt,

anvisende hver Mand (i hæren) \
Sin Hæ-

derspost Bagges.NblD. 29. de Bud, ved
hvilke (Jesus) vilde ordne Livet, og ordne
Følelserne i hvert Menneskes Bryst.ilf;/ns/.

Betr.11.156. *Forskrækket under Kappen
ordner

|
Hun hurtigt Haarets rige Lag.
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Winth.V.UO. Folkekirkens Forfatning ord-
nes ved Lov. Grundl.(1849).§80. Jeg ord-

ner mine Anliggender som til en stor

Reise. GoWscAwj.OAoZ.74. Løs Kongebrev
og gift Dem øjeblikkelig . . De skal lade
mig ordne det llele.Schand.FrFrov.66. Hun
gav sig til at famle omkring imellem,
„ordne" Sagerne paa Skrivebordet. Jafe

Knu.S.161. (han) saa, at ikke alt (under-
tøjet) var i Orden og overvejede . . om
han skulde lade Rengøringskonen ordne
det eller sende Bud til en Sypige, iawe-
sen.SD.85. Jeg (o: en til en fødsel tilkaldt

læge) haaber, vi kan ordne det her (o: i

hjemmet). smst.123.
|1

part. ordnet brugt

som adj. (især i CP ell. fagl. udtr.) : som frem-
træder i god skik, i organiseret tilstand, som
(udtryk for) et system; vel indrettet; organi-
seret; lovmæssig, paakalde (folkeis bistand)

til ordnet og ordnende Samvirken med
Kongen og hans Regering for Fædrelan-
dets vel. ieAm.ZJI.iP5. en ordnet Refleks
(er) en kompliceret Bevægelse, der om-
fatter flere Muskler, og som i Reglen er
hensigtsmæssig. AKrogh.Fysiol.87. hvor
skal det blive dejligt: Børnene i Skole
igen, (jule)-Ga.veTRe til Side og ordnede
Forhold i det hele taget. DagNyh.VilQSi.
7.sp.5. efter revolutionen genoprettedes
ordnede tilstande i landet

j ||
(tidligere)

ogs.: træffe foranstaltninger til; give
besked (ordre) om; arrangere. Betiente,
der havde med Quarterernes eller desliges
Ordnelse at bestille. Agre.BK.41. Ordne et

Lystparti o: gjøre Udkast til detVSO. den
omhyggelige Vert (havde) ordnet Chri-
stian et lidet Maaltid. Gylb.I.306. 2.2) uden
obj., især i forb. m. præp. om, paa, ved
(m. angivelse af den ting, virksomheden er

rettet imod), (han) gav sig til at ordne paa
sin Herres Dragt. Winth. VIII.l 77. Drachm.
TJB.102. Tinka og Maren ordnede . . om
den 'Døde. Bang. T.272. vil du ikke ordne
(lidt) (o: i stuerne, paa bordet olgn.)^ inden
de fremmede kommer •

|| i forb. m. adv.
(tit var der) flyttet om paa hele Daglig-
stuen. Hun (o: hustruen) tillod sig ogsaa
undertiden at ordne om paa hans Reoler.
Laue3en.SD.181(jf. omordne), ordne til,

(dial.) gøre de nødvendige forberedelser. De
blev . . alene i Stuen, mens Lise Dam ude
i Køkkenet ordnede til. OlesenLøkk.PD.II.
24. 2.3) (jf. bet. 2.i) refl., om person: ordne
sig, bringe sig (sin paaklædning olgn.), sine
anliggender (især i forb. m.præp. med m.h.t.
mellemværende med andre) i orden, ordne
sig med sine Kreditorer. Ludv. med denne
Ene maa vi ordne os, maa vi affinde os.
Jørg.JF.1.29. de (tog) straks ind paa et
af Byens Hoteller for hurtigt at ordne
sig og klæde sig om. Borregaard.VL.III.
126. FrPoulsen. VN.40. vi (vil) gerne se
paa, hvorledes de (o: i New York) har
ordnet sig med hele deres Bilsystem..Jern-
baneT.^^/il9S4.7.sp.l. \\ ordne sig paaeW.
til noget, (1. br. i alm. spr.) begynde at tænke

paa og gøre sig parat til, gøre forberedelser

til (en vis virksomhed). *Han ordned sig
til Afsked,

|
Han trykked Fruens Haand.

Winth.X.255. hun letter Tøjret af Hornet
paa Koen og ordner sig paa Tilbagetoget.
JVJens.NH.189. Rasmus i „Christen og
Lene" . . ordner sig til at fortælle, me-
dens Lystigheden klukker i ham. Cit.1928.

(Winth.Skrifter.II.(1928).xri). 2.4) (jf.bet.

10 2.3j refl., m. tings-subj.: ordne sig, gaa i

orden; gaa i lave. (m. subj. som alt, det. Sag
olgn.). Alt har ordnet sig til at det vante
Liv atter .. kan begynde. Mynst.Frb.4. Gaar
Dommen os imod, bliver det . . meget
slemt . . vent blot, saa skal Du se, at Sa-
gen ordner sig af sig selv. Schand.O.II.
166. der skete s'gu ikke noget I Imorgen
vilde de faa at se, at det hele havde ord-
net sig. JYJens.H.230. Du skal se, det

20 ordner sig nok paa en eller anden Maade.
IstedMøller.Ilsehil.(1904). 153. 2.5) (særlig

anv. af bet. 2.1 ; dagl., især jarg., vulg.) som
udtr. for (overlegen, flot) overvindelse af visse

vanskeligheder, især m. h. t. (ubehagelig, an-
massende, grov) person: bringe, faa til at

skikke sig, opføre sig ordentligt; faa bugt
med; faa krammet paa; „tuml&'; „kla-
re"; spec. (især vulg.): (gennem)prygle;
slaa til jorden; gøre det af med. (ar-

30 bejdsgiveren) skal ikke komme og bestem-
me hvad jeg maa og ikke maa. Og ham
skal vi nok ordne engang. AndNx.PE.III.
11. de er tre Betjente om ham og kan
ikke ordne hsLm.Staun.P.29. Der stod
en Strøm af Energi ud fra denne lange
Kvinde, der . . ordnede sin Mand, naar
han kom drukken hjem. PLevin.HL. 60.

(bryderen N. N) ordnede . . R. med en
halv Nelson paa 4 Min. DagNyh.Vil922.8.

40 sp.6.
II

m. tings-obj. (han) kunde hurtigt
ordne et Maaltid, han spiste, som om han
udførte et Arbejde med Behændighed og
i B-SiSt.JørgenNiels.DH.15. (fodboldspilleren)

sendte et langt Skud paa Maal . . Det
burde (maalmanden) have ordnet (j: af-
værget)\ B.T.Vel934.18.sp.4.
Ordner, en. ('CP, 1. br) til ordne (2),

især (jf. Brevordner^ om person, der ordner
noget. KHude.Overs.afHerodot.II.(l904).l 96.

50 (han) besad den (egenskab) at være en
Ordner og en Organisator. GadsM.ag.1928.
108.
Ordning:, en. ['(ordnei|] fit. (1. br.) -er.

(ænyd. ord(n)ing, mnt. ordeninge, ty. ord-

nung; y/". Kirke-, Krigs-, Lejrordning ofl.)

vbs. til ordne (især i bet. 2); ogs. (m. bet.-

overgang til Orden (2 og S)) om ordnet,

systematisk indrettet tilstand. \\ til ordne 1.

Fod-Folket har Piker . . hvilke de (kaster)

60 efter Fienden . . De vide af ingen Ordning
at sige, men løbe iblant hver andre. Pflug.
DP.776. Katalogsedlers Ordning efter Stik-

ord. BibliotH.m.422. || til ordne 2(i). hu-
sets skikkelse, og ordningen derudi (1871
dets Indretning). Ez.4S.ll(Chr. VI). »Ægte-
standen var

I
En Ordning, Gud vil have

i
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Beenb.IL447. Krigs-Cancelliet (sørger for)

at denne ubestemte Straf, ved passende
Ordning . . bliver nøiere bestemt. Stampe.
1.152. en Sædelære i alle dens Ordninger
og Sætninger . . har Christi Evangelium
ikke givet os. Mynst.Betr.11.93. min Sviger-
faders Sager stod daarlig . . Forretningen
maatte ophøre. En Hollænder . . tog sig

af SagernesOråmng.Schand.FrProv.TO. Jeg
betragter Samfundets Ordning som yder-
lig slet. sa. SF.230. den, som sætter sig

imod Øvrigheden, modstaar Guds Ordning
(Chr.VI: forordning; 1819:AnoTdmiig).Rom.
13.2(1907). Nu var det hende, der regerede
paa (gaarden), og mange skulde faa at

løle, at der var kommen en anden Ord-
ning end før. /Sfeen&er^.H.7.^4. træffe en
ordning, se træffe. || i flg. tilfælde bruges
nu i olm. spr. (hellere) Orden: andre Land-
Stæder . .hvor mange Træer i Ordning
ere ssitte. P/lug.DP.416. jeg besøgte min
Baad ofte, og holdt alt, hvad der hørde
til, i god Ordning. Robinson.1.237. i saa-

danne Huuse, hvor Herskabet selv veed
ikke hvad Gudsfrygt er, eller at holde
over Tugt og Ordning hos deres Folk.
Pamela.1.161.
Ord-ned, en. (jf. Rimnød; 1. br.) van-

skelighed ved at finde det rette ord ell. udtryk.
Nydannelser, der enten skylde øjeblikke-
lig Ord-Nød eller Forfatterens personlige
Lune deres YrQmkomst.BTDahl.Da.Stil-
lære.(1889).12. D&H.
Ordonnans, en. [mrdo'nan's; ogs. cor-

dco'nan's] ftt. -er. {fra fr. ordonnance, vbs.

til fr. ordonner, se ordonnere
; jf. Ordinans)

1) (jf. Ordinans 1; nu kun (jur.) om ældre
tiders (især franske) forhold) befaling;
forskrift; især om officiel forordning;
kongelig reces olgn. „Har hånd kommen
saa meget Mercurius (o: kviksølv) i Pan-
den, som jeg sagde." . . „Ja alting er efter
deris Ordonance." fi'oi&.Ara&.Ssc. Ordon-
nantser vil (den franske konge) muligen
udstede, der ville bringe Europa i For-
bauselse.jBa^'^er.7.^90. den Ordonnans, som
inddrog de Aarpenge, Ludvig den Fjor-
tende havde hQwi\\\gQt.Brandes.Volt.I.162.
SaUXVIII.S90.

II (jf. bet. 1) spec. om for-
ordning ang. hærvæsenet. Reskr.^^hl707. Mil
TeknO. SaUXVIII.590. 2) O/- Ordinans 2
sam< Melderytter) Jai militærperson, der
skal overbringe meldinger og befalin-
ger samt udføre visse tjenestefunktioner for
højere foresatte olgn. LTid.1738.29. Mil
TeknO. han fulgte den Ordonnans, som
havde Befaling at føre ham op til Ober-
sten. Berg8.FM.145. Saa kommer en Kosak-
officer med sin Ordonnans jagende paa
flinke smsiSiE.este.MilTidsskr.1905.68. 3) ^
(nu næppe br.) tjeneste som ordonnans
(2). Hver Dag har en af de syv (konstab-
ler)y der høre til Rønne-Posten, Ordonans
hos Kommandanten. PNSkovgaard. B. 152.
ordonnans-mæssig:, adj.spec.[l]: ^
som nøje stemmer med det i en militær forord-

ning foreskrevne. MR.1832.46. SaVXVIII.
590. -officer, en. [2] ^ officer, der gør
tjeneste som ordonnans. naar de snelle Tan-
ker ligesom Ordonants-Officierer ile til-

bage til Hovedqvarteret og melde (osv.).

Kierk.II.127. LovNr.l06''''lil880.§2. Schel-
ler.MarO. f ordonnere, v. -ede ell. -te.

v6s. .//". Ordonnans. {fra fr. ordonner, af lat.

ordinare (se ordinere^) befale; vedtage
10 (ved en beslutning, forordning); ogs.: give

befaling, ordre om. da hånd døde or-
doneerte hånd, at dend skulde efterfølge
ham i Regieringen . . som best fortiente
at beklæde hans ^ddde.LTid.1726.78. Efter
Persernes Nederlag ordonerte Athenien-
serne ved en Lov, at mand hver Aar
skulde give (et) Spectaculum publicum
af Hane-Kamp. 8mst.1727.234. Fri-Skydsen
(som) bemeldte Kammerherre paa egen

20 Haand ordonerer. Reskr.''^/ul768.§l. jf. or-

dinere 3.2: en Chirurgus . . aarelader Pa-
tienten (og) ordonnerer ham siden enBryst-
(mikstur). LTid.1738.190.

t Ord-part, en. (gram.) d. s. s. -klasse.

i flt.: LTid.1747.399. f -pasning:, en.
(gram.) d. s. s. -føjning. LTid. 1750. 124.
Høysg.S.Aa6v. IJ} -prag^t, en. fif. -prunk,
-pyntj pragtfuld, prangende udtryksform.
en vis til Svulst sig nærmende Ordpragt.

30 Horreb. 11.330. i den franske Tragædie
(løser) Handlingen . . sig op i deklama-
torisk 0rdpT3Lgt.0ehl.ND.xix. Hun prøvede
paa at læse i Bibelen, men den simple
Fortælling syntes hende tør i Sammen-
ligning med Præstens begejstrede Ord-
pragt. iSc/iand.F.i 76. t -prang:, en. pran-
gende, kunstlet, skruet sprog; ordbram. vAph.
(1759). foregivne Universalraad . . der
ofte med megen Ordprang falbydes. iVTre-

40 8chow.Anthropologie.(1803). 110. VSO. CP

-prank, en. (1. br.) ordpragt; ordbram.
VSO. MO. CP -pynt, en. (jf. -bram,
-pragt; l.br.). tager man Ordpynten (o: i

et hyldestdigt) bort, saa bliver der dog
nok en Mening, hvori der er Sandhed, til-

bage. Oversk.L.473. -rap, adj. (jf. -kræng,
-snar og mundrap ; sj.) rap til (at begynde)
at tale; rap i sin tale. (han) stammede . .

men naar han skulde give et Commando-
50 ord . . var der Ingen mere ordrap og

tungelet end han. Bogan.I.145. -rasler,
en. (jf. -bulder (2) og Sabelrasler; sj.) ned-
sæt, om person (folketaler olgn.), der bruger
(mange og) stærke, men (ret indholds)tomme
ord; (stortalende) ordgyder. DagNyh.^^lil922.
3.sp.6.

I. Ordre, en. ['(or'dra; ogs. 'cordra] flt.

d. s. (Blich.(1920).XIV.134. Etlar.SB.270.
HFEw.JF.II.146.161. jf. Esp.250) ell. (m.

60 fr. form; nu især r) -s (Pfluq.DP.8. Holb.
Usynl.1.2. Gylb.III.9. Cit.i850.(Qrundtv.
B.IL498). Éist.FT.43) ell. (i alm. spr. nu
kun) -r (Bagger.II.397. JurFormularbog.^2.
Ludv.). {ænyd. ordre, order, sv. order, ty. or-

der (ordre)', eng. order; fra fr. ordre, af lat.

ordo, se Orden; jf. ordinere og H. ordre)

XV. Rentrykt »/g 1934 78
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\) f d.8.8. Orden l(-3). jf. Orden 1.3 (og

2-3); (det vaabenløse landeværns flugt) skal

være skeet uden al Ordre og meget jam-
merlig at se iiSLa..Agre.RK.10. ||

ordre af
bataille {fr. ordre de bataille; jf. Orden
l.s) slagorden, sætte sig udi Ordre af Ba-
taille. Holb.DE.IIL337.

2) om viljestilkendegivelse olgn. 2.1) (jf.

Anklage-, Arrest-, Forbolds-, Fri-, Ind-
kaldelses-, Kabinets-, Kontor-, March-
ordre o/l.; uden for særlige forb. især emb.,

^ ell. W) en (paa myndighed hvilende) viljes-

tilkendegivelse om, at noget skal finde sted;

befaling (2); bud (3.i); ogs.: besked (2).

jo høyere jeg elsker min Jomfru, jo større

Fornøjelse finder jeg udi at adlyde hende
end ogsaa udi de allerhaardeste Ordres.
Holb.Usynl.1.2. en Chef Commanderende
i en Flaade . . skal udstæde sine Or-
dres . . sknmig.SøkrigsA.(1752).§ll. Om
to Dage maa alt være færdigt til at gaa
under Seil. Imorgen kan De hente Deres
Instrux og de nærmere Ordre heroppe
hos mig. Etlar.SB.370. Jeg ønsker ingen
videre Drøftelse af denne Sag . . Forstaar
Del Det er en OrdreIi2orfe.-SjP.i05. for-
seglet, lukket ordre, se forsegle 2, IV.
luUte 3.4.

II
(især W) i udtr. for en befalings

udførelse. Fruens Ordre maae efterleves.

Holb.Ul.IV.8. førend Drengen havde be-
gyndt at udføre denne Ordre. Blich.(1920).

X.55. Ammen lød nøiagtigt Fruens Ordre.
HCAnd.VIII.41. parere ordre, se parere.

II
i forsk, forb., især m. fig. inf. ell. (substan-

tivisk) bisætn., som udtr. for en ordres udste-

delse: give ordre (til), faa, have ordre
om ell. (især) til ell. (dial.) paa (Schand.
0.11.19. Bregend.DN.109. Feilb.) olgn. ell.

(nu sj. i alm. spr.) m. fig. inf. ell. bisætn.

uden præp. Jeg har Ordre at masacrere
det heele Academie indtil Pedellerne.£ro/6.
Tyb.V.5. 8a.GW.I..3. (han) gav Ordre .

.

at hans Kiste skulde nedsættes i denne
Grav. FrSneed.1.120. (skipperen) gav sine
Ordre. Blich.(1920).XIV.134. Hun gav Pi-
gen Ordre om at tage af Bordet. SvLa.
HjG.423. Ludv. || i særlige præp.-forb. For
denne Platz staar en stor deel Ryttere og
Soldater, som holde Vagt, og ingen uden
Ordre igiennem Isider. Pfltcg.DP.436. det
(er kun) paa den strengeste Ordre, jeg
handler. Hei6.Pocf.F7. 588. især m. præp.
efter: jeg har giort det efter Herrens
Ordre. Holb.HP.lII.3. efter modtagen Ot-
dre. Pont.EtEndeligt.(1904).ll. Hun ligger
stadig paa Ryggen efter Lægens Ordre.
Buchh.UH.44. efterordre (forkortet E.O.;,
sættes i en officiel skrivelse foran underskrif-
ten, naar underskriveren er en anden end
embedets indehaver. DSt.1922.13S.

|| for
ordre, {eng. for orders; ^, Y) som udtr.

for, at et skib skal anløbe en havn (jf. Ordre-
havnj for at modtage besked om, hvor skibet
videre skal gaa hen (med ladningen). Skibet
er kommet ind for Ordre. Scheller.MarO.
Hage.*298. (vi) gik til Set Thomas for

Ordre. Buchh.FD.92. 2.2) (jur., r) som udtr.

for, at varer, værdipapirer olgn. skal leveres

efter (køberens) nærmere ordre (2.i) („dispo-

sitionsordre"), spec. til en tredjemand, til hvem
køberen (ved skriftlig paategning, fuldmagt)
overdrager varerne osv.; overdragen for-
retning; fuldmagt; ogs. m. overgang til at

betegne vedk. person (tredjemand). Handels
0.(1807).106. Papirer (der) lyde paa, at

10 en bestemt Person eller dennes Ordre er
Fordringshaver (Ordrepapirer).Las8ew.AO.'
585.

II
eller ordre, anv. som paategning

paa fragtdokument, veksel olgn. Den, som
Vexelen bekommer at betalis til hannem
selv, eller hans Ordre, haver Magt til at

overdrage til een anden Vexelbrevet. DL.
5—14—18. Tvende Maaneder a dato be-
taler Deres Velædelhed denne min Vexel
til Hr. Adrian Richter, eller Ordre, den

20 Summa Eet Tusende Rigsdaler. Nørreg.
Privatr.III.136. JurFormularbog.'^447. Sal.^

XVII1.592.
II

til ordre, til levering (spec.

til tredjemand) efter nærmere ordre. Til

Ordre af N. N., til hvem N. N. dertil be-
ordrer (ell.) Til hvad Tid N. N. beordrer.
Leth.(1800). Hvis Udstederen (ønsker), at

Vekslen skal . . forblive i Remittentens
Eje, kan han . . i selve Vekslens Tekst .

.

tilføje Ordene: ikke til Ordre. Hage.^666.
30 Ludv. jf. Befaling 4, Disposition 4.2: (jeg)

modtager . . Herr P.s Opsigelse af hans
Capital . . hans Penge (skal) til rette Tid
. . være til hans Ordre. Gylb.1.64. 2.3)

(jf. ordinere S.i) Y en købers bestilling

(2) paa en vare. JBaden.FrO. Deres Ordre
paa 40 Sække Hvedemel har vi rigtig

modtaget. Ludv. vi imødeser gerne Deres
videre Ordrer.swst Lassen.AO.^37. annul-
lere, effektuere en ordre, se annullere,

40 effektuere, optage ordrer, se optage 4.s.

II. ordre, v. ['cordra] -ede. {fra ty. or-

dern, en^. order; af I. Ordre; jf. beordre
samt ænyd.ordere, ordne, fra mnt. orderen;
nu næsten kun dial.) give ordre (omell.til)

;

befale; kommandere; beordre, jeg or-

drede det første Hæfte tilbage. Grundtv.
Breve.251. Jeg skal just have Bud over
til Justitsraadens . . saa kan dette (brev)

følge med. Og — dersom Du ikke har
50 noget derimod — vil jeg ordre Kudsken.

Blich.( 1920 ).Xin. 201. Præstens Folk,
hvem han selv havde ordret at komme
med Spader og Grehe.smst.XIV.172. Kap-
tainen ordrede Seil sat. Zeilau.Fox-Ecrpedi-
tionen.(1861). 140. jeg gik struttende af

Vigtighed ud i Køkkenet og ordrede et

eller andet paa en myndig Maade. AndNæ.
DB. 19. JakKnu.LU.262. Gravl.0cn.2O7.
Feilb. jf. I. Ordre 2.s, ordinere 3.i: De kost-

60 bareste stoffer til deres klædedragt kunde
adelsdamerne blot ordre. Arup.DILI1.604.
jf. ordinere 3.2: (tag) dig en Akvavit med
lidt Kina i . . Lægen ordrer det tidt som
Medicin. AndNx.D.372.
Ordre-, i ssgr. af I. Ordre 2, især (Y)

til bet. 2.3, fx. (foruden de ndf. anførte)
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Ordre-betegnelse, -brev, -giver, -kopi,

-modtager, -nummer ofl. -blok, en. blok

(6.4) til optegnelse af ordrer (jf. -bog 2).

en korpulent Handelsrejsende . . gjorde
Dagens Høst op i en tyk Ordreblok. £W
Kri8t.(PoU^lil9H4.Sønd.l5.8p.2). -boff, en.

især: 1) [2.i] ^, ^ bog, hvori officererne

indfører ordrer om tjenesten, daglige øvelser

og arbejder olgn. MB.1803.421. Scheller.

MarO. 2) [2.3] Y bog til indførelse af (ind-

løbende) ordrer. HageM148. Børsherrerne .

.

havde allerede trukket deres Ordrebøger
op af liommQn. FLevin.RF.149.
Ord-register, et. (jf. -bog, -forteg-

nelse, -liste^ nu især om fortegnelse over de
i et (sprogligt) værk behandlede ord. LTid.
1744.466. Høysg.Anh.3. VSO. Brøndum-
Nielsen.GG.1.426.
Ordre-havn, en. [2.i] ^j/. -plads, -sted;

^1^, T^ en havn, som et skib anløber „for or-

dre''. Wolfh.MarO.452. Ugeskr.fRetsv.1914.
A.735. -papir, et. spec. [2.2] (jur., t):
gældsbrev, der er udstedt til en bestemt per-
son „eller ordre". Lassen.ÅO.^585. -plads,
en. [2.1] (^j/. -sted; ^, t) d.s.s. -havn. Læ-
rebog iÉandels-Teknik.(1925).512. -sted, et.

[2.1] (l.br.) d.s. Galsch.H.119.
ord-ret, adj. (jf. Ord 1.2, H. ordligj. 1)

(jf. -lydende 1, bogstavelig 1, bogstavret l)

om gengivelse af en ytring, en tekst, over-

sættelse olgn.: (som gentager ell. gengiver
originalen) ord for ord; ord til andet; nøj-
aptig(t overensstemmende), (især m. overgang
til adv. i forb. som gengive, anføre noget
ordret olgn.). Leth.(1800). *Et selsomt
Svar. Saaledes ordret lød det. PalM.Tre
D.211. Greven fortalte ham ordret hvad
der var foregaaet (o: ytret) mellem (dem).
Qylb.(1849).lV.120. Schand.BS.25. ord-
ret anførelse, oversættelse, se Anfø-
relse 2.2, Oversættelse. 2) (sj.) om ords be-

tydning: bogstavelig (2.i). (taterne) rejse, i

ordret Forstand, gjennem Livet: da de
kun sjælden have blivende Sted, men
vandre fra Bye og til Bye.Blich.(1920).
XIV.205. VSO. *Lad Skjalden raskvæk om
Tilfredshed synge:

|
tilfreds er ord -ret

bare „overmæt". Drachm.DJ.II.349. C3

-ret-hed, en. især til -ret 1: den egen-
skab (ved en gengivelse) at være ordret; ogs.:

ordret gengivelse, den bogstavelige Ordret-
hed gjorde (oversættelserne) pRamsLnge Ste-
der uioTstSia.eVige.HNClaus.Ref.135. EChri-
stians.Hj.107. AndNx.PE.IV.199. -retli|;,
(idj. (sj.) d. s. s. -ret (1). streng ordretlig
Oversættelse. DSt.1933.69. GJ -rig, adj.
intk. -t ell. f d. s. (se bet. 1). (jf. -arm, -fat-

tig^. 1) om sprogform: som er rig paa ord,

har mange ord, et stort ordforraad. dersom
Menneskene havde bleven samlede, var
der dog ikkun bleven eet, men meere
Ordriig ^\irog.LTid.l744.264. Mossin.Term.
a2v. VSO. MO. 2) [1 ell. 2.i] om person:
som har mange (af sprogets) ord til sin raa-
dighed, bruger mange ord (i sin udtryks-
form), taler meget, udtrykker sig vidtløftigt

(ordgydende); ogs. (nu især; jf. -fuld) om
hertil svarende ytringsform, (den danske na-
tion) er ikke saa ordrig som en Tysk, ey
heller saa lidt talende som en Spanier.
Holb.DNB.18. der findes visse ordrige
Mennesker, hvilke blive ved at snakke
indtil de opgive Åanden. 8a.MFbl.55. *De
bøiede sig dybt, tilbad og bar'

|
Sit Mor-

gen-Offer frem i ordrig Bøn. JSneed.IL
10 120. den sande Følelse (er ikke) ordriig.

Rahb.Til8k.1793.585. (forf.) fortæller . . an-
skueligt, simpelt, uden ordrig Vidtløftig-
hed. iWo/ft./fjB.SS. Kierk.XIV.323. Drachm.
VT.222. OP -rigrdom, en. (jf. Ordrighed;
1) til ordrig 1: den egenskab (hos en sprog-

form) at være ordrig; et stort (rigt) ord-

forraad. VSO. MO. 2) [1 ell. 2.1] til ord-
rig 2: (den egenskab at ynde) anvendelse af
(overdrevent) mange ord. Forf.s Veltalen-

20 hed . . taber sig i Ordrigdom. PLMøll.K
S.IL248. KierkJ^L15. de valgte Metra
(kræver) ved deres Længde en Ordrig-
dom, der ligger fjernt fra Horats' raffi-

neret koncentrerede Fylde. Tilsk.l934.I,
366. -rig-hed, en. 1) (nu næppe br.) d.s.s.

-rigdom 1. det Danske Sprogs Ord-Rig-
hed. LTid.1751.337. JHSchlegel.DetDanske
SprogsFordeele.(1763).33. 2) (W, nu sj.)

d. s. s. -rigdom 2. man (finder) udi et af
30 Plauti sletteste Stykker Prøve paa Plauti

Geist og OrdTnghed.Holb.Ep.III.56. Rahb.
Stiil.79. VSO. jf. MO. -rigtig, adj. (nu
næppe br.) som har en rigtig sprogform,
spec. en rigtig ortografisk form; (ortografisk)

korrekt. Til den fuldkomne Færdighed i

Skriv-Kunsten, udfordres: At man skriver
smukt, ordrigtigt, hastigt. KiøbmSyst.I.184.
(det) danske Maal, der lyder (om endog
mindre ordrigtigt) i hiin, for Sproget og

40 dets Historie uvurdeerlige Bog (o: Chr,

III.s bibel). MO.I.LVII.
Ordriv, et. se IL Overdrev.
Ord-rytme, en. (jf. - fod ;sprogv., metr.)

styrkeforholdet mellem et ords stavelser. Ber-
tels. Ordrytme ogVersrytme. (1933). 9. -ryt-
teri, et. 07. SV. ord'ryttare, ordkløver; sj.}

spidsfindig, sofistisk anvendelse (udtydning)

af ord; sofistisk dialektik. Nogle af Evkli-
des' Disciple dreve hans Lære ud i tom-

50 me Sofisterier og spidsfindigt Ordrytteri.

HSchioanenfi.OK.187

.

Ords-, i ssgr. af Ord 1 ell. 2; se Ords-
maal samt u. Ordspilde; jf. Ordsudeladelse
(nu: Ord-). Høysg.AG.156.
ord-saar, adj. [2.i] {no. dial. d. s.

, jf.
oldn. or9sjukr; sj.) som let saares af andres
ord. F/SO.f^Norsk"). Sygelig ordsaar i sin

Sorg tog J. ham dette meget ilde op.
Gjel.GL.149. hans ordsaare i3md.sm8t.34.

60 -salat, en. (efter et af den schveiziske læge
Forel (c. 1900) anv. udtr.; med.) (en pa-
tients) tale, ordstrøm uden mening ell. sam-
menhæng. ViggoChristiansen.Chr.Vll's sinds-

sygdom. (1906).36. AFriedenreich.Psykiatri.

(1914). 103. Hospitalstidende. ^^^81922. 566.

-samling, en. (ænyd. d. s. i bet.: ordføj-

78*
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ning, syntaUs (DGrammat.11.378.III.9); jf.
FrHorn.PM.114) (ordnet) samling af, for-

tegnelse over (dialektale, fremmede osv.) ord;

(mindre) ordbog; glossar(ium). Rask.TJdv.II.

44.177. MO. EjælpeO. S&B.
||

(nu næppe
hr.) om en persons ordforraad. Inconve-
nable! — Jeg udvider min Ordsamling
paa mit Livs Bekostning. CBernh.VI.185.
sandhed, en. (jf. -moral og Ord 1.5;

vialitet. Oversk.L.222. Hvad De har ladet
trykke, er . . buldrende Ordskvalder . .

store Ord og fedt Flæsk. Schand.TF.II.95.
Jeg skal sige Dem, sagde N., hvis De et

Øjeblik vil holde Mund med Deres Ord-
skvalder. EkstraU.^ysl907.2.sp.4. I. -sky,
en. (sj.) den egenskab at være (ell. vise sig)

ordsky (II). Grundtv.Dansk.II.246. II. -sky,
adj. (jf. -snerpet; sj.) sky over for (æng-

sj.) sandhed, der blot bestaar i ord; tilfæl- 10 stelig for at bruge) ligefremme, djærve, drøje

dig, ufrivillig sandhed. Holb.NF.1.131. CP

-sen, adj. (mods. -rap, -snar; 1. br.) sen til

at tale; langsom i sin tale. VSO. jf.MO. tH

-sending^, en. [2.i] {no. ordsending, oldn.

ordsending; især hos sprogrensere) medde-
lelse ved et sendebud; (mundtligt) bud(skdb).

Moth.^083. *Ordsending skikked jeg til

Norges Konge | og bad ham tage Del i

Englandstoget. Arentzen.KH.36. HjælpeO.
Her kom jo Ordsending fra Guttorms Fræn- 20 Feilb.

utilslørede ord. jeg taler uden Ærbødig-
hed om det G. T. (o: det gamle testamente).

Ordsky har jeg aldrig været. Cit.1813.

(Grundtv.B.I.161).
Ords-maal, et. (jf. oldn. or9skvi9r,

udsagn, tale, omtale, rygte, og II. Maal 1;

dial.) (kort) samtale; nogle (faa) ord. MDL.
„Lad os snakke et bitte Ords Maal sam-

sagde hun. A0lr.Da.Sagn.(1913).12.

de. IngvBond.TJR.II.WO. (faderen) skik-

kede en Løbedreng til ham med en hvas
Ordsending. GSchUtte.B.76. O -skat, en.

{jf ty. wortschatz; 1. br.) (nationalt) ord-

forraad. af det Albanesiskes Ordskat er
. . saare Lidet gaaet over i det græske
Sprog. Schiem.EF.457. CP -skifte, et. [2.3]

(no. d. s. (jf. TfF.4R.VIII.53), oldn. orda-
skipti; først alm. anv. efter midten af 19.

Ord-snapper, en. (jf. -kløver; sj.)

person, der griber (snapper) en talendes ord,

river det løs fra sammenhængen, hænger sig

deri. hvor vil I nu hen med jeres quid
aliud, Hr. Ord- Snapper? I staaer her .

.

og hænger jer ved Ord uden for deres
Connextion. Rii8.ÆD.E3v. CP -snar, adj.

(jf. -kræng, -rap samt -sen) hurtig (snar)

til (at begynde) at tale; hurtig (snar) i sin

aarh.) det at skifte (veksle) ord med en; 30 tale. Han var ordsnar som Geert West-
samtale, ordveksel, især m. bibet. af saglii

ivrig drøftelse; diskussion; disput; ordstrid;

(i fortælling, skuespil:) dialog, (enhver af
alumnerne paa Walkendorffs kollegium) er
forbunden offentlig at holde et lærd Ord-
skifte eller Disputatz engang om Aaret.
CPRothe.MQ.II.734. MO. Efter et længere
Ordskifte, syntes de endelig at komme
til en Slags ETk\enåelse.PalM.UK.26. Ju-

phaler. ySO. MO. Evripides.Skuespil.il.

(over8.1875).21. -snerpet, adj. (jf. -sky
(II) ; sj.) snerpet m. h. t. (ens egen ell. andres)

anvendelse af (ligefremme, drøje) ord. Ud-
tryk saa drøje, at de maa have faldet selv

(Kingos) langtfra ordsnerpede Samtidige
for Brystet. Eo8ew&.I/jr.55^. CP -snild, adj.

{oldn. ordsnjallr; anv. i dansk anbefalet PE
Miill.Isl.72; jf. -kræng; især hos sprogren-

lian (den frafaldne) indlod sig i det hele 40 sere) dygtig til at føjejsine ord; veltalende

Hofs Nærværelse i Ordskifte med sin Liv-
læge. FædreWia866.1.sp.l. De middelmaa-
dige Fortællere . . hjælper sig ved at

spække Ordskiftet med Betragtninger.
Érande8.III.17. *Fredsæle Dages |

fryde-
fuldt Ordskifte. Drachm.VS.57. Man burde
se at faa et Ordskifte i Gang, syntes han,
der var virkelig mange Forhold i vort
Fædreland, som kunde trænge til Drøf-

(og kløgtig i sin tale). VSO. MO. Grundtv.
SS.V.252. den kloge og ordsnilde Niels
Høg. Allen.II.514. den lille ordsnilde Mand
(tog) til at sno sin Tale i store Vindinger.
ZakNiels.K.137. *ordsnild, rådsnar . . |

blev
han ingen Svaret skyldig. Rørd.GK.21. CP

-snilde, et. {oldn. ordsnilli; l.br.) d. s. s.

-snildhed. HjælpeO. AOlr.KS. 1.150. CP

•snildhed, en. (jf. -snilde; 1. br.) den
telse. J VJens.D.155. de skriftkloge . . hav- 50 egenskab at være ordsnild, (jeg) fattes den
de hørt deres Ordskifte (1819: havde
hørt dem). Marc.l2.28(1907). -skrift, en.
(sprogv.) 8krift(system), hvis enkelte tegn er
ordtegn (1) ('mods. Bogstav-, Stavelseskrift;.
FPJDahl.RT.3. HolgPed.SN.129. -skriv-
ning^, en. spec. (sj.): maade, hvorpaa or-
dene (hos den enkelte ell. i alm.) skrives;
skrivemaade; stavemaade; retskrivning; or-

tografi. Ord-Skrifningen, eller Orthogra-

Ordsnildhed, der hører til at føre en
net .. T&le. Langebek.VT.17. denne store

Oratoris sædvanlige Ordsnildhed, Fynd-
og Grundighed. LTid.i 746.770. Dronnin-
gen . . erklærede, at han havde sejret i

Veltalenhed, og tilkjendte ham Sejrens
Pris for sin Ordsnildhed. WinkelHorn.Overs.
afSaxo.I.(1898).156. DagbUVa906. Till.l.

sp.3. -spil, et. (fy. wortspiel; j/". -kløgt.
phien, af dette Bref har jeg med Fliid ey 60 -leg, -spillende, -spiller samt Brander 2
vildet paa-agte eller efterfølge. Gram.(K
SelskSkr.IV.294). VSO. MO. -skvalder,
en ell. et (OHans.Fil.26). [1 ell. 2] (jf-hnl-
derj nedsæt., om tomme ord, tom snak, især
fremsat paa en højrøstet ell. pjattet maade.
i prunkende Ordsqvalder indklædt Tri-

Kældermand 8) leg med ord (med tilside-

sættelse af deres (egentlige) betydning); nu
næsten kun (jf. -vittighedj; vittighed, der

bestaar i brugen af et ord (ell. udtryk) i en
betydning (ell. anvendelse), som det nok efter

sin (lyd)form (eller med en lettere fordrej-
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ning) kan have, men som ikke er den nær-
mestliggende (ikke den i det givne tilfælde

normale, ventede anvendelse). JSneed.III.112.
de skiønneste Sententser, de vittigste Mod-
sætninger, og de meest velklingende Ord-
spil. £M?/i9ié^;.r.^4i. er ikke Alt Sligt et

Ordspil og unyttigt HaarkløverieIGrww(Z<v.

DV.IV.203. (digteren) er da, hvad Tieck
med et grundigt Ordspil har kaldet, „ein
Diinner" i Modsætning til „ein Dichter" lo

— en Fortynder istedenfor en Fortætter.
Heib.Pro8.IV.454. Ønsket om Himlens Sa-
lighed, er dette ogsaa et Ordspil, som
Ønsket om Himlens Bistand jo er bleven
det for den (som siger:) naar man .. hjæl-
per sig selv, saa gjør Gud Resten. Zierfe.

IV.140. Synet (ud over landet) gav ikke
blot en Udsigt, men (uden Ordspil) en
Indsigt. Goldschm.VT.218. i en Brander
(kobles) hinanden uvedkommende Fore- 20

stillinger . . sammen til et Ordspil. Bran-
des. V1.400. det uhyggelige Ordspil, at Fa-
derens Hr. Joachim Lykkes Bortgang (i

et brev) betegnedes som det Tidspunkt,
da Børnenes „Lykke kunde blive noget
bedre". TroelsL.X.31. || i forb. (danne, lave)
ordspil med ell. (nu alm.) paa (et ord,
et navn). „Der sidder en evig Sommer
paa Deres (kinder).'* . . Frøkenen (o: frk.

von Sommer). „Skal det være et Ordspil 30

med mit Navn . . eller Spot, Hr. Kaptejn ?"

PAHeib.US.421. Holst. WE. 64. En stor,

hvid Fane med en Viinflaske paa og Ind-
skrift „Vive la Fogliettel" Ordspil paa
Lsif2iyette.HCAnd.XI.182. -spild, et (Pont.
VF.30), -spilde, en. (især (D) spild af
ord; overflødig, unyttig, forgæves anvendelse

af ord. Evripides.Skuespil.I.(overs.l875).96.

DagbUlitl891.1.sp.6. D&H. jf. u -nyttig
Ords-Spilde. HmZ.TT.7.480. -spillen- 40

de, part. adj. (sj.) som leger med ord; som
bruger (mange) ordspil. MO. -spiller, en.
(sj.) person, der bruger (mange) ordspil.

Rahb.Tilsk.1798.237.
Ordsprog:, et. ['o*r|Sbrå-'q] (best. f.:)

dTdspT6get.Høysg.AG.185. (f Ordsprok. flt.:

Ordsprokker. Hørn.Moral.II.128). flt. d. s.

ell. t -e (LTid.1742.586.1757.168) ell. f -er

(smst.l720.Nr.ll.l. især (jf bet. 2 slutn.)

som titel paa en bog i bibelen: Ordsproger- 50

ne.Holb.JH.I.eOl. LTid.1730.133. vAph.
(1759)). {ænyd. ordsprock, -sprog, sv. ord-
språk, no. ordsprog (-sprak); sml. ty. sprich-
wort (se Sprikvort); jf. Ordkvæde samt
Ord (5) og Sprog i lign. bet. (og Bibel-,
Skrift-, Tankesprog ofl.))

1) (i det mindste i fagl. syr. nu mindre
br.) gængs talemaade ell. almindelig
anvendt, staaende udtryk, især brugt
med en videre ell. almen betydning; mund- 60

held (2); ordsprogsagtig talemaade.
han saae ud, som han havde, efter Ord-
sproget, brændt Falster af og vilde flye
over til LsLaXsind.Holb.Abrac.lILS. Dette
(o: at „have svin paa skoven'^) er et gam-
mel dansk Ordsprog og siges om den der

ikke vel er forvart i Uovedet.Worm.Sat.
36. Denne Familie var . . i Dronning Mar-
fretes Tiid meget mægtig . . om hvil-
en hendes Ordsprog var: At hun vilde

stemme Bekken.LTtd.1729.50. (jeg) har
beholdt (de latinske ord og talémaader)^
som ere enten antagne Konstord, eller
brugelige Ordsprog i Lovkyndigheden.
Stampe.I.a3v. || blive (til) elLvære et
ordsprog, (jf. ordsproglig 2) blive ell.

være genstand for almindelig (især ned-
sættende) omtale; komme ell være i folke-

munde (som genstand for spot, dadel olgn.).

Israel skal blive til et Ordsprog (1931: til

Spot og Spe^ og til en Spot iblandt alle

YQ\k.lKg.9.7. jeg vil rette mit Ansigt
imod denne Mand og ødelægge ham, at
han bliver til et Tegn og til et Ordsprog
(1931 : jeg . . gør ham til Tegn og Mund-
held^. jKzJ^.S. En vis Enke Grevinde fik

Lyst at gifte sig med sin Kudsk, og som
hun saae forud, at det gav stor Forun-
dring og Paatale, saa ville hun . . viide,
hvor længe det kunde staae paa, at man
var Byens Ordsprog. EPont.Men.IL202.
*hendes Skjønhed og Forstand

| er blevet
Ordsprog i vort Land. Ploug.1.323. Olines
Ødselhed var et Ordsprog i Familien. Jo
Jacobsen.HusetHansen.(1925).77.

2) kort udsagn (i sætnings form ell. be-

tydning), som i en knap, kraftig (ofte poe-
tisk, rytmisk, rimet) form indeholder en
(dagligdags, almen) lære ell. erfaring
(m.h.t. livets gang, klog ell. retfærdig handle-
maade olgn.) og er egnet til at gaa fra
mund til mund og anvendespaa foreliggende

tilfælde (om den noget vekslende betydnings-

afgrænsning se bl. a. Grundtv.Udv.III.493.
PEM%ilU261ff. Molb. Ordspr. xxif. DSt.
1930.2. BerlTid}''lx2l933.M.28.sp.5); ofte

tilknyttet i udtr. som: (som) ordspro-
get siger, lyder, (som) man siger
for et gammelt ordsprog (.7/. IV. for

15.i) olgn. hver, som bruger Ordsprog,
skal bruge dette Ordsprog om dig og
sige: som Moderen er, saa er hendes
BsLttei. Ez.16.44. Du kand jo sagt borge
mig, mens jeg dricker, som der staar i

Ordsproget. Holb.Jep. 1. 6. det gaar med
Monsieur som Ordsproget lyder: En Poet
er aldrig agtet udi sit Fæderneland. sa.

Jean.V.l. (Trdsprogget . . siger, at Rii-

mere ere Priimere. sa.MTkr.419. Det er
dog et sandt Ordsprog, at i oprørt Vand
er godt at fiske. Heib.PoetS.(1848).V.323.
de saakaldte Ordsprog, som Folket be-
varer igjennem Aarhundreder, og hvori
en lang Livserfaring er sammentrængt i

en kort og slaaende Tanke. Hauch.V1.21.
Fordi man bærer en sort Kofte kan man
gjerne have et hvidt Hjerte, som det hed-
der i Ordsproget. Etlar.DV.40. Dansk Ord-
sprogs-Skat eller Ordsprog, Skjæmtesprog,
Rimsprog, Mundheld, Talemaader, Tanke-
sprog, samt et lille Udvalg af Bibelsteder.

Mau.(bogtitel.l879). \\ (nu næppe br.) m.
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præp. paa ved udtr. for, hvad ordsproget

lærer (indprenter), naar Naturen er ond,

saa hielper ingen Formaninger . . Mand
har vist et Latinsk Ordsprog derpaa (jf.

Natur sp. 956^^). Eolh.llJ.IV.7. Bøysg.S.
327.

II
Salomons ordsprog, betegnelse

for en af det gi. testamentes bøger (Ord-
sprogs Bog (1931: Ordsprogenes Bog^),
der indeholder en række ordsprog, hvoraf
fiere tillægges Salomon (jf.: Ordsprog af lo

Salomo, Davids Søn. Ords.1.1). Salomon
siger i sine Ordsprokker. Æiørw.MoraZ.ZJ.

128. Danske Paraphrases over Job, Psal-

merne, Ordsprogerne. XTidJ745.55P. Sal.^

XX.844.
3) {som overs, af fr. proverbe (drama-

tique), egl.: (dramatiseret) ordsprog; æstet.,

sj.) om kort, let, enkelt lystspil: proverbe.
De dramatiserede Ordsprog (proverbes
dramatiques) ere, saa at sige, en ny Digt- 20

&Tt. Heib.Pros.V.210. et lille Ordsprog,
en dramatisk Spøg, der efter sin Art ikke
vil fremstille nogen egenlig Handling og
søger sin hele Styrke i sin fine Samtale-
kunst. Brandes.XIII.326.

4) (sj') sprog(form), der bruger ord (ikke

toner, tegn olgn.) som sit udtryk; skrift-
ell. talesprog, (i modsætn.-udtryk), en For-
bindelse af Ord-Sproget og Tone-Sproget.
Molb.BlS.2Saml.II.46. 30

Ordsprog;-, i ssgr. se Ordsprogs-. C3

ordsproglis, adj. ['o*r|Sbrå(Oqli] (1. br.

ordsprogelig. LTid.1724.463. EBrand.S.oO.
YVed.HB.lO. jf. MO.). {adj. til Ordsprog
1-2; jf. ordsprogsmæssig) \) i al alm.: som
staar i forbindelse med, hører til, har lighed

med ordsprog; ordsprogs-; ordsprogs-
agtig. de Ordsprogelige Psalmer. Xrø.
1724.463. En ordsprogelig Talemaade.
JBaden.Eoratius.1.262. „At sige det er 40

ingen Kunst, men at gjøre det." Dette er
en ordsproglig Bemærkning, som ogsaa
er ganske ssLnå.Kierk.IX.340. De halvt ord-
sprogelige Ord er ikke helt klare.EBrand.
S.50.

II (jf. ordsprogsvisj som adv. ellers

siger man jo ordsprogligt, at een Gang
er ingen GsLng. Kterk.IX.52. smst.VIIl.
395. 2) om forhold, erfaring olgn.: som er

(velkendt og) omtalt, fastslaaet gen-
nem ordsprog; ogs. O/- Ordsprog 1 slutn.): 50

som er i folkemunde (spec. omtalt med
dadel, spot), er en almi7idelig talemaade.
„Præstemiddage" var ordsproglige i Rom.
ABDrachm.RK.85. Genovesernes ordspro-

felige Troløshed.VVed.HB.lO. M.s Sag-
undskab og ordsproglige Hæderlighed

gjorde ham søgt og afholdt overalt. iV^a*

Tid.''Vil923.M.6.sp.3.

Ordsprogs-, i ssgr. ['oTsbråqs-] (sjæld-
nere Ordsprog-, Ordsproglærdom. ChrBal- 60

ling.(bogtitel.l890). jf. u. ordsprogsvis^. af
Ordsprog (1 og) 2; saaledes ogs. Ordsprogs-
lærdom, -samler, -samling, -vid, -visdom
ofl. -agtig, adj. (jf. ordsproglig 1 ; især (Q).

en ordsprogsagtig ta.\emkae.DSt.l930.3.
-leg, en. selskabsleg, ved hvilken man dra-

matisk søger at illustrere et ordsprog ell. et

alm. kendt udtryk ell. ord, idet tilskuerne da
skal gætte, hvad der er tænkt 2)aa. *Til Ord-
sprogslegen derpaa man sig vier . .

|

Hvert Ordsprog man anskuelig fremstil-
ler,

I
Idet man skifteviis Comedie spiller.

PalM.IV.106. FritzJiirg.nr.53. Scharling.
N.207. Legeb.I.b.57. -mæssig, adj. (sj.)

ordsproglig; jf. ordsproglig 2: Skuespil-
kunstens Flygtighed er bleven ordsprogs-
mæssig. 6^aZ.A7i.i 66. -vis, adv. fj/. ord-
sproglig 1; nu sj.) i form af et ordsprog

(1 ell. 2); paa ordsproglig maade; ordsprog-
ligt; iforb.som sige ordsprogsvis, tid-

ligere spec. (jf. Ordsprog 1 slutn.}: bruge en
v'is talemaade. LTid.1741.4o7. Gylb.XI.143.
ordsprog-: vAph.(1759). man pleiede
at sige ordsprogviis: Kiek som Tyr. Ew.
(1914).III.84.

Ords-spilde, en. se Ordspilde.
Ord-stamme, en. 1) (nu næppe br.)

gruppe af beslægtede ord. VSO.VI.773. MO.
2) (sprogv.) et 07'ds stamme (uden bøjnings-

endelser). EolgPed.SN.21. -stille, adj. (sj.)

lidet talende; faamælt; tavs; ordknap, (de)
holdt med Besvær en Samtale vedlige .

.

Især var Præsten meget ordstille. Det
blev for hans Vedkommende ikke til stort

mere end nogle smaa Grynt. Pont.DR.1.24.
-stilling, en. (jf. -følge; gram.) ordenes
stilling (rækkefølge) i en scetning, betinget

ved sprogets særegne ordføjning og stilfor-

mer. Madv.GB.1.43. Han gjorde aldrig
Vers, men han brugte ofte Skriftsproget
— i Lidenskab . . Selv Ordstillingen Kunde
paavirkes af hans Vrede, saa han anvendte
poetisk Inversion. JakKnu.F.133. Versene
er . . meget ordentlige, maaske lidt for
prosaagtige i Ordstillingen. AndNx.M.169.
Mikkels. Sprogl. 419. ligefrem, omsat,
omvendt ordstilling, se ligefrem 4.2,

omsætte 2.i, omvendt 1.2. -strid, en. {oldn.

or5astrid; jf. -fejde, -gemæng, -kamp, -kiv,

-krig, -trætte, -tvist samt -skifte, -veksel;
især Cp og næsten kun anv. i ent.) 1) (1. br.)

strid om (betydningen af) ord. LTid.1724.
302. synes Dig, at det her Fremsatte kun
er en Ordstrid om Brugen af det Ord Gje-
stebud? Kierk.lX.83. *Hvad Andet troe vel
vi end de Katholske?

i
Du veed, vor store

Fader Ulfilas | Erklærer hele Striden for

en Ordstrid. i2ec/fe.^L.5 7. 2) [2.i] (mundt-
lig ell. skriftlig) strid i ord; drøftelse; dis-

kussion; disput, (ofte m. bibet. af iver, hef-
tighed olgn.). mand (blev) efter nogen
Ord-Strid og Disputer . . omsider eenig
om de Wienske (forslag). Slange. ChrlV.
1145. Vor Saratale skal altsaa hermed
være afbrudt? . . Du er mig altfor over-
legen i den Kunst at føre en Ordstrid.

Du kan let hilde mig i dine Slutnings-
'k\dddier.Ørst.V.53. Igaar Aftes ragede jeg
i en svær Ordstrid med Lieutenant v.

Bergen. Hrz.XIV.128. *For lærde Folk er

Ordstrid Livets Kryåer. PalM.TreD.73.
hans Sind var lidt ophidset efter den
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lille Ordstrid med hans Søskende. Pow^.X
P.VIIL38. -stroin, en. ^j/. -flom, -taage,

-væld ; især tp^ flydende, meget hurtig (riven-

de) og (overdrevent) ordrig tale ell. (sjældnere)

skriftlig ytring; talestrøm. Din Ordstrøm
tillader mig ikke at tale nå. Heib.TR.nr.
19.3. (digt-jSdLmlmgens Mangel er . . dens
altfor yppige Ordstrøm. Brandes.III.103.
Fru B. søgte at standse Ordstrømmen (o:

moderens tale); hun skammede sig.Drachm.
VT.127. -styrer, en. [2.i] (især o; leder af
forhandlingerne (diskussionen) paa et møde;
dirigent (2). FædreU^/nl867.2.8p.l. HjælpeO.
Schand.F.252. Ordstyreren (ringede) paa
sin Klokke og spurgte, om der var flere, der
ønskede OiåQt. Font.F.11.102. CO -stærk,
adj. (1. br.) stærk i ord; som bruger stærke,

kraftige ord; ogs.: som har gode talegaver;

veltalende. DagbUlul890.1.sjp.5. den ord-
stærke Radikalisme. FlensbA.^Wd895.1.sp.2.
D&R. -støberi, et. (1. br.) d.s.s. -mageri.
(kritikere) har skrevet . . om Hugo's Ordgy-
deri ogOrdstøberi.^mw(ies.Fli.^o5. -sy^,
^^j' (Jf' "Syge; sj.) i overdreven grad til-

bøjelig til, ivrig efter at ytre sig (i mange
ord, paa en selvbehagelig maade olgn.). Han
er ordsyg som Geert Westphaler. FSO.
-syge, en. (sj.) den egenskab at være ord-
syg. Ofte blev Begejstringen til Ordsyge
og BeklsLmaitioii. Fridericia^Verdenskult. VI.

430). -sæt, et. {jf. -sætning og sv. orda-
satt; kun hos sprogrensere; sj.) maade at ud-
trykke sig paa; talesæt. Ordet er Tankens
Bærer, og den gode Terminologi, det rette
Ordsæt, er den Udtryksmaade, som er den
simpleste og klareste Afspejling af Tanken.
EMøller.Dækningsadgang.(1892).f509.-»9et-
nin;o^9 en. {no. ordsetning, oldn. or9aset-
ning; jf. -sæt; 1. br.) ordenes anbringelse i

indbyrdes forhold i sætningen, (vi) beundre
den Kunst, hvormed de gamle Skialde
vidste at behandle Versene og Ordsæt-
nmgen.Oehl.EwS.1.7. •taage,en.(jf. -væv;
sj.) uklar, taaget tale (ordstrøm); taagede ud-
tryk. Madamen og den ældste Datter kap-
pedes om at have Ordet; Præsten kastede
af og til ind i deres Ordtaage et eller
andet pudsigt, bidende Indfald, liig en
Lyskiigle.Winth.IX.25. Kun saa Meget
skinner der frem igjennem den farvede
Ordtaage, at „Hjertet" efter hans (o: Drach-
manns) Mening er Menneskets frelsende
Krsitt. Dagbl.^Vil882.2.sp.3. -taff, et. (no.
ordtak, mundheld, ordsprog, oldn. orQtak,
ytring, talemaade; jf. -tøg samt Ord 5.i;

arkais. ell. hos sprogrensere) 1) (sj.) egl:
maade at tage ordene paa; (stilistisk) ud-
tryksmaade; (særegen, staaende) vending, (ved)
Læmpningen (af folkeviseteksterne kan) let

de bedste Viser . . gaae i Løbet og de
bedste Ordtag gaae i Lyset. Grundtv.(Da.
Kæmpeviser.(1847). VII), jeg har i mange
Tilfælde af de gamle Haandskrifter faaet
et ganske andet Begreb om det ægte Ord-
tag, end jeg efter de skiødesløse Udgaver
nogensinde kunde giættet mig t\\.sa.(8mst.).

2) (jf.-tegn S) feltraab; løsen (II); parole.
Moth.050. *„Hvad er vort Ordtag, Herre ?•*

— „Det er: „Fram,
| Fram, Christmændl**'*

Oehl.XL104. Odyssevs: '„Men om de
vaagne, véd du deres Ordtag da?** |

— Dio-
medes: „Ja, Løsenet er Phøbos, har jo Do-
Ion sagt." Evripide8.Skue8pil.II.(over8.1875).

24. jf.: (Rask) blev sit Ordtag tro : „SitFæd-
reland skylder man alt, hvad man kan ud-

lo rette". Morgenbladet.y9l887.2.8p.2. -tegn,
et. 1) (jf. -skrift; sprogv.) skrifttegn, der er
betegnelse for et (helt) ord. vAph.(1764).
VSO. MO. (det kinesiske sprog) betjener
sig af 40-60,000 Ordtegn. Løfter. Geogra-
phien.''(1878).160. SaUXXI.651.

\\
(sj.) om

et (af bogstaver bestaaende) ord som udtryk
for en forestilling, forbinde . . Forestillinger
og disses Ordtegn til den Eenhed . . hvil-
ken vi kalde . . en ^ditnmg.Molb.BlS.2Saml.

20 II.4. 2) (gram.; 1. br.) et til det enkelte ord
knyttet (grafisk) tegn (som accent, apostrof
olgn.). Mikkels.SproglS.127. 3) (sj.) d. s. s.

-tag 2. VSO. -tone, en. (sprogv.) (særlig)

tone ell. accent, hvormed et ord udtales; nu
kun om musikalsk accent; tonelag. vi haver
4 Aandelave eller Ord-toner, hvoraf de
tu gjør Voealernes udsigelse kort, og de
tu gjør den lang. Høysg.AG.186. MO. Jesp.
Fon.602. CJ -trættie, en. [2.i] {ænyd. d. s.,

30 jf.glda. ordetrætten, oldn. or5aJ)ræta samt
-kiv, -strid (2), -tvist; 1. br.) trætte, strid i

ord. Paa den Maade . . løber det ikke ud
paa andet, end Ord-Trætte, imellem (disse

filosoffer). Eilsch.F. 206. Reiser. 11.456. GJ

-tvist, en. [2.i] (jf. -strid (2)) tvist, strid,

trætte i ord. Længe har jeg staaet i Be-
raad, om det ogsaa anstod (mig) at ind-
lade mig i noget Slags Pennekrig eller

Ordtvist med et saa ubetydeligt Væsen.
40 Rahb.Sandsig.355. „tak din Gud, du ikke
veed Altl" — „Kommer du nu med de
Gaader igjen? . . Du kan ogsaa ret være
utaalelig." . . denne lille Ordtvist forefaldt

mellem Søstrene. Ing.KE.1.66. -tvistig-
lied, en. [2.i] (nu næppe br.) d. s. Der
reisede sig . . Ordtvistigheder om (øen

Gulland), hvilket af Rigerne havde størst

Rætt dertil. Holb.DH.1.642. -tag, et. {no.

ordtøke, oldn. or3tæki; sideform til -tag;
50 no. ell. dial. (bornh.)) mundheld; ordsprog.

*Det er en Skam
|
(Hans gamle Ordtøg)

Naar du Trang ey lider . . | At klage.
Zetlitz.NH.23. Esp.250. -valg, et. (jf.
-brug; især æstet.) valg af ord som (skrift-

ligt ell. mundtligt) udtryk for tanken; ogs.:

de i en ytring anvendte ord. Et passende
Ordvalg forøger Tankens Vægt. vSO. MO.
I et Land, hvor Versets Kunst staar saa
højt, er det ugørligt at tilbyde som Vers

60 Linjer uden Velklang, uden Rytmik, uden
varsomt og sikkert Ordvalg. Brandes.XV.
214. Jeg kunde selv høre, nvor vanvittig
daarligt mit Ordvalg var.Buchh.UH.13.
QP -Tejende, part. adj. (1. br.) som vejer-

sine ord; præcis, behersket i sine udtryk, sit

ordvalg. Christian Rewentlow, hvem den
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ordveiende paa Berømmelser strængelig
sparsomme Vadum med en ham ualminde-
lig Begeistring . . kaldte en stor Mand.
Rahb.E.III.lll. Loven . . taler afmålt og
ordvejende, men dog indtrængende. Grønh.

LN.99. (D -veksel, en. [2.3] {ty. wort-
wechsel;J/: -veksling samt Brevveksel ofl.;

næsten kun i ent) (næsten kun: mundtligt)

ordskifte; (nu især: kortere ell. tilfældig) sam-
tale; det at veksle nogle (faa) ord (replik-

veksel); ogs. (især tidligere) m. bibet. af hef-

tighed, om ivrig, hidsig disput, ordstrid.

Disputatio . . en lærd Ord-Yexel. Eilsch.

Term.20. de gave sig i Ordvexel med
(kusken). 0rst.BrJ.158. Samtalen er i fuld

Gang, livlig, næsten heftig, den Ene kan,
for at faae Sit sagt, neppe vente, til den
Anden faaer udtalt, og alle de Forsamlede
ere . . virksomt deeltagende i denne Ord-
vexel. ÆTterfe.Xi-2P. Mere blev der ikke
sagt, men (han) rugede senere over denne
lille Ordveksel som over noget meget Vig-
tigt. J5JSfemm.6rC.i57. (hun) havde været
lovformelig gift; hvad hun under visse

Ordveksler med R. var stolt af.Wied.Fæd.
21. tU -veksliiifii:, en. [2.8] (jf. Brev-,
Meningsveksling ofl.; især i ent.) d. s. efter

lang Ordvexling blev (hyldingen) bevilget
at skulle skee. Holb.DH.lI.541. Imedens
disse skarpe Ord-Vexlinger endnu paa-
stode . . ankom endeligen fra Kiøbennafn
den Kongel. nye Fulåmsigt. Slange.ChrlV.
1334. Kongen . . vilde forebygge Ord-
vexling og Uenighed mellem de tvende
Nsitioner. Blich.(1920).XV.20. Hvilken . .

Modsætning der kan ligge skjult i en
kjærlig Ordvexling I Goldschm.Hjl.il. 215.
Pont.LP.VIII.31. -Tittighed, en. (sj.)

jf. -spil: (et motto bør) ikke danne en Ord-
Vittighed med et enkelt i hele Capitlet
forekommende Udtryk. Zierfe.ZJJI.84. CP

-væld, et. (jf. -flom, -strøm ;. hans Vel-
talenheds 0Tåvæ\d.Brandes.IX.472. -væv,
et ell. en. (jf. -væver; 1. br.) forvirret, uklar,

indviklet, vidtløftig, vrøvlet ytring; et væv
af ord. (N. N.s) elendige Smørerier . .

Denne taagede Ordvæv med Islæt af løse,

nyphilosophiske TTSLaide.Winth.IX.99. jf.
NMPet.Myth.93. -væver, en. (jf. -væv;
1. br.) person, der (ofte) udtrykker sig vidtløf-

tigt, snakkesaligt, uklart, tankeløst. Bredahl.
IV.145. man (vil) med nogen Undren . .

imødese denMaade, hvorpaaHr.Berg, den
uklare Ordvæver, vil magte den formelle
Side af Formandens (o: folketingsforman-
dens) Hyery. Dagbl.yiol883.1.sp.3. D&H.
f.: denne Beskyldning for Ordvæveri
ør død og magtesløs at være.Bredahl.IV.

146.
I. Ore, en. ['o-ra] flt. (1. br.) -r (Moth.O

53. JohsSteenstr. ValdemarsJordebog.(1874).
356. DSt.1922.17). {æda. oræ (Lund.Ordb.),
wore (ValdJord.41), (dat. flt.) warum (smst.

56), SV. dial. ora, stenet mark, stor skov, fsv.

vara; opr. vist: øde strækning; jf. Orager, II.

Orne samt II. Overdrev || næsten kun i sted-

i'

navne, se JohsSteenstr.DS.100. Stedn.II.xr)
uopdyrket (undertiden skovklædt) udmark,
hørende til en landsby og benyttet til fælles
græsning; ogs.: skovklædt terræn; skov;
lund; ogs.: udyrket og ufrugtbart land.
Ore . . kaldes en liden lund. Moth. 053.
VSO. Rudeskov . . var en Ore, hvor Krea-
turerne om Efteraaret bleve slupne løse.

Both.D.1.74. Vejen (førte) over et Stykke
10 Hede eller Ore.Pont.M.15, Nystrøm.Gentof-

te.(1916).190. jf.Orager (Overager): ouvre
Marker . . der overlades Jorden til sig
selv at bære hvad Græs den vil, og man
udlægger almindelig dertil en mager ud-
pidsket Ager.Fleischer.AK.135.

||
(bot.:) den

Plantesamfundstype, som vi kalder Ore
eller Overdrev, hvorved forstaas alle de
væsentligt af Urter sammensatte Plante-
samfund paa lysaaben, tør eller halvfugtig

20 Bund, hvis Vegetation i Almindelighed
ikke er saa frodig, at den med Fordel
kan benyttes til Høslet, men benyttes
til Græsning. Raunkiær.(Da.Naturfredning.
1933134.37). hertil Ore-plante (jf. Over-
drevsplante u. II. Overdrev \), -vegetation

ofl. (smst.39).

II. Ore, en ell. et. (ogs. Ovre. Moth.068.
VSO. (Falster). MDL. — jy. Orre. VSO.
MDL.Jf. Feilb.(u. ortj. — Oret, Ored. Sort.

30 (SamlDanskeVer8.^VI.160.183). Levin.(G.).
jf. Orød. OeconJourn.1757.231. — sjæll. og
falstersk Ovret, Fleischer.AK.44. JHSmidth.
Ords. 106. MDL. 393. jf. Ovrede. Junge.
— jy. Orret, Orred. Høegh.AJ.161. VSO.(u.
Orre;. MDL.(u. Orrej. jf. Feilb.(u. ort;. —
Jy- og fynsk Ort(e). Moth.057. VSO. MDL.
jf.Feilh. — Otié), Aakj.VF.49. sa.FJ.lOl.
Feilb.(u. ort;. — jy. Aat. VSO.(u. Orre^. jf.
Feilb.(u. ort). — VorWe), Vot. Moth.V248.

40 VSO. MDL.655. jf.Feilb.(u. ort)). flt.o{r)'

ter (ofl.). Aakj.FJ.lOl. jf. Feilb.(u. ort).

(sv. dial. or-, ur-, yråte, eng. ort(s), mnt. ort,

holl. ort (glholl. orate, orete^; af or- (se

ordele; og Æde, jf. hallandsk oåde, oldn.

liæti, hvad der ikke maa spises; dial.) lev-

ninger af foderet, som kreaturerne ikke

vil æde, og som undertiden anvendes til strø-

else ell. hakkelse. *At (fogden) forsølvis for

og bag,
I
Er frønsed ud og foret,

|
Det

50 gavner herrens revne tag, | ey for een
haandfuld oret. Sort. (SamlDanske Vers.^ VI.
183). en god Bonde ødsler langt fra ikke
med sit gode Halm til Strøelse, lidt orret

fra Køerne og andet ringe eller over-
giemt Halm bruger han dert\\.Høegh.AJ.161.
tage Oredet fra Kreaturene. Jevm.^'G.;. Fr
Grundtv.LK.109. SjællBond.83. \\ især i forb.

gøre ore (af), vrage; levne; ogs.(jy.) om
personer, der levner af maden. Hvad Ouret

60 et Høvede gjør (o: hvad foder det levner),

skulde man ikke . . tørt muge ud i Møddin-
gen. FZeisc/ier.Air.44. VSO.(u. Orre). MDL.
(u.Orre). Aakj.VF.49. Feilb.(u. ort). Thor-

8en.l63. SjæliBond.80. III. ore, v. (ogs.

ovre. Fleischer.AK.34. PhysBibl.IV.175.
Abildg.&Viborg.F.46. VSO.(Falster). MDL.
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orre. MDL. MøllHJV.514. orte. Moth.O
57. VSO. MDL. EHHagerup.66. MøllH.
IV.514. Feilb. CReimer.NB.413. Brenderup.

§99. vo(r)te. Moth.V248. VSO. MDL.655.

jf. Feilb.(u. orte ;;. -ede. (sv. dial. yrata, nt.

orten (oren, orten, urten), holl. orten; af
II. Ore; dial.) 1) om kreaturer: levne en

del af foderet, som de ikke vil æde. det
som . . spildes eller oures af Kreaturene
bliver . . Giødske, og følgelig nyttig for

Agrene. Fhy8Bibl.IV.175. MøllH.IV.514.
||

om personer: levne det, som man ikke kan
spise eller ikke kan lide. vorte i madden.
Moth.Y248. OrdbS.(Sjælland, Fyn). 2) i

forb.m. fra,: fjerne det levnede foder fra
kreaturernes krybber, om Morgenen . . orer
1 Røgter strax fra Fedeqvæget . . derefter
ores fra Køerne og øvr^t Qvæg. Tidsskr.f
Landøkonomi.1863.380. Feilb.(u.orte). Sjæll

Bond.83.
IV. ore, V. ['o*ra] -ede. || dep. ores; præt.

-edes; part.f -ets (VSO.), alm. erstattet ved
omskrivning m. II. oret. {vist dannet til II.

oret; jf. forore; især dial^ 1) om mel: blive

fordærvet (af mider); blive oret. IFalbe-
Hansen.Svensk'danskOrdb.(1912).265. || næ-
sten kun som dep.: ores, blive oret; ogs.

om korn: ødelægges ved spiring (Thorsen.

163). VSO. Melet maa tørres vel og fast

sammenpakkes, thi ellers ores det \ei.Levin.

D&H. (sj.) i anden anv.: ødelægges som
følge af rust, forraadnelse osv. Kniven sad
stunget i Muld. Maatte den ores som Lig
i Jordl Gravl.Bod.(1930).141. 2) \ trans.:

gøre (mel) øret. *(nissen) orer alt mit
Meel, og muldner alt mit BTød.Winth.VI.
260.

V. ore, V. se II. orde.
Ored, subst. se II. Ore.
Ore-drev, et. se Overdrev.
ores, V. se IV. ore.

I. Oret, subst. se II. Ore.
II. oret, adj. ['o*ro<] (dial. orret. NvHa-

ven.0rth.130. LTid.l753.246. JBaden.Gram.
55. Blich.(1920).XXV.125. ChMourier.Brød.
(1821).65. MDL. OrdbS.(Fyn). jf.MøllH.
IV.515. FeilbJ. {ænyd. oret; vel sideform
til dial.o{i)n (Feilb.II.760.IV.316. jfMDL.
u.aan), sv. dial. oren, no. dial. nsLTen; op-

rindelse uvis; jf. III. orne samt 1. Or, for-

or(n)e, IV. ore || især prov. ell. dial.) om
korn ell. mel: fordærvet af mider; ogs.

om korn: ødelagt ved spiring; om brød olgn.:

bagt af fordærvet mel. Moth.053. (ba-
gernes) brød findes oret. Cit.l705.(KbhDipl.
V.799). Kornet . . kand tændes og blive
orret. LTid.1753.246. Al hans Føde var
det orede Brød. Oehl.XXV.61. oret Meel.
ECAnd.VI.299. LandbO.IIL572. \\ billedl.

ell. i sammenligning. *Jeg veed, endskjønt
jeg tier stil,

|
At Hjernen tit er oret, | Og

at hans Hoved inden til
(
Med Kalvekjød

er foret. Falst.98. saa vil du nok finde en
Bitterhed tilbage, som gør dig det bedste
Mel bédsk og det hæderligste Brød oret I

Drachm.M.31. FrNiels.KH.IL87.

Orfe, en. ['corfa] i ssg. Guldorfe (s. d.).

Orean, et ell. f en (vAph.(1759). Tode.
i?0.86;. [(nr'ga'nl (fm.fr.form Organe. vAph.
(1759).JBaden.DaL.). flt. -er. {af lat. orga-
num, gr. organon, redskab; 6e8Z. m.Værk;
jf. organisere, organisk. Organisme samt
Orgel, Orgie)

O fww næppe br., jf. dog ssgr. som Arbejds-
organ slutn., Mellem-, Modtagelses-, Mod-

10 tage(r)- , Optagerorgan fw. Optager 2.i))

redskab; værktøj. vAph.(1759). Leth.

(1800).

2) om de enkelte (særligt afgrænsede og
specielt byggede) dele af dyre- ell. plante-
legemet, som tjener til at udføre en vis

(for livsvirksomheden nødvendig) funktion.
2.1) (fagl., fx. anat., bot, biol.) i al alm.
vAph.Nath.VI.34. Igiennem disse Organer
(o: kanaler) ledes Næringssaften af Jor-

20 den og Luften, og beredes deri til Plan-
ten lignende Dele.NTreschow.Anthropologie.
(1803).9. De Organer, hvori denne Kraft
(o: irritabilitet) findes, kaldes Muskler.sws^.
10. disse Pigebørns Tænkning er vistnok
Ingenting. De bruge Øinene, men ikke
de Organer indenfor, som Gall har speci-
ficeret (o: tænkeorganerne, hjernen). Élich.

(1920).XXVIIL58. hendes Galdeblære er
i Tidens Løb blevet et grumme omfangsrigt

2X) Organ. Leop.VO.45. Warm.Bot.130. Boas.
Zool.*-19. jf.: *det Organ, hvormed man
æder (o: munden). OeJu.Er.L195. || om cel-

lens enkelte dele (organeller). Warm.Bot.132.

II
elektriske organer, de redskaber, hvor-

med de elektriske fisk frembringer elektriske

stød. Sal.^VI.939. lysende organ, se lyse

1.1. 2.2) spec. anv. af bet. 2.i: sanseredskab;
sans. En Mand af sunde Organer, en
Mand, som har gode, uskadte Sandser.

40 Leth.(1800). *Den (o: bien) følger sit sikre

Organ, som er 'Næsen. SophClauss.pV.17.

II
især (CO): evne til at forstaa, gøre sig mod-

tagelig for det karakteristiske ell. værdifulde
vednoget; indfølingsevne; sans. dethele
franske Folk har intet Organ for Reli-

§iositet, saa vist som det ingen Dybhed i

indet har. POBrøndst.BD.23. jeg har al-

drig rigtig haft noget Organ til Forstaaelse
af anden Natur end den iydske.Aakj.FDD.

50 86. Organ for Foesi.Wanscher.Æ.84. 2.3)

spec. anv. af bet. 2.i, om den menneskelige
stemme, især med henblik paa den følelse

af behag ell. ubehag, som den fremkalder ved
sm særlige karakter. Han havde et skiønt,

talende Ansigt og et godt Organ. Oehl.Er.

1.115. Jeg vil lade den (o: en tand) trække
ud, men det forstyrrer mit Organ og min
Stemmes Magt. Kierk.1.395. Der laa en . .

sørgmodig Resignation i hans Ord, i det
60 bløde Organ hvormed de bleve fremsagte.

Etlar.DV.292. (et) hæst Organ. JPJac.I.
20.

3) overf. anv. af bet. 1: hvad der tje-

ner til at give udtryk for en vis idé
ell. tendens. 3.1) (tQ, nu l.br.) i al alm.

Latin var (i middelalderen) det Organ,

XV. Rentrykt "»/s 1934 79
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hvorigjennem Forhandlinger og Befalin-

ger udstæåtes. NMPetSprJ.129. Hurtigt
indser Michelangelo, at Alt, hvad han har
at sige, kan han udtrykke ved Hjælp
af Menneskeskikkelsen: Menneskelegemet
uden Omformning og uden Paahæng .

.

bliver hans Orgsm. Brandes.MB.110. Vilh

And.G.68. || om institution. VSO. Parla-
menterne . . Lovens hædrede Organer
imod Vilkaarlighed. Fædrel.1844. sp. 13947.
i samme Grad som Kapitalen inddrages
under offentlig Eje eller Kontrol, over-
tager det Offentlige og dets Organer den
Opgave at vedligeholde, erstatte og ud-
vide Kapitalen. Til8k.l933.IL291. 3.2) (W;
nu 1. hr.) person, der staar i en idés, et prin-
cips ell. en institutions tjeneste; ogs.: person,
der i tale eller skrift søger at udbrede en
andens ideer; talsmand; „redskab", om
Opmuntringen (o: til matrosoptøjeme 1772)
endog er kommen fra ham, saa har han
allene været en andens Organ. BiehLBr.
111. den almindelige Villie, hvis Organ
Dommerne eTe.Birckner.Tr.l42. Jeg havde
faaet et mægtigt Organ for mine Trage-
dier i Dr. Ryge, som var bleven Skue-
spiller. Oe/iZ.i/V.72J.45. Præsten, han, der
er Organet for Gud selv. HCAnd.III.230.
Metternichs litterære Organ, Friedrich
Gentz. Brandes.Goe.II.162. 3.3) avis; tids-
skrift; især m. henblik paa dets stilling som
talerør for bestemte anskuelser eller inter-

esser. VSO. (han) gjør alt for at staae sig
godt med de offentlige Organer. FruHeib.
B. II. 262. Maanedsskrift for Litteratur,
Organ for den akademiske KTitik.Vilh
And.AO.II.203. Bladet (o: Politiken) følte

sig og føltes som Organet for den højeste
Oplysning. JVJen8.NA.106. jf.: et „Organ
for den højeste Oplysning", som Edvard
Brandes havde skrevet i et Prøvenum-
mer. 5%rL.'IIJ.6j[ 7. (bladet) er ved at

blive Livorgan for vore Sportsmænd.
Riget.^/iol913.1.sp.4. Medens hiint er Re-
gjeringsorgan, er dette derimod Op-
positionsblad. StBille.Gal.IIlMO. jf. bet. 3.i;

disse Noveller (blev) Organ for temmelig
eensidige æsthetiske Betragtninger. OeM.
Er.IIl57. ^ ^
Or^an-, i ssgr. især (fagl., fx. anat,

bot, biol., fysiol.) til Organ 2.i, fx. (foruden
de ndf. anførte) Organ -bevægelse, -dan-
nelse, -lære, -stUling, -system ofl. -for-
nemmelse, en. fællesbetegnelse for visse

fornemmelser, der giver besked om legemets
tilstande, se SaVXVIII.600. -felelse, en.

(jf. -fornemmelse;, „bevægelsesfølelsen" i

taleorganerne (organfølelsen). Sandfeld.S.""
188. -gift, en. Andre (gifte) ødelægger
de store livsvigtige Kirtelorganer, saasom
Lever og Nyrer, og betegnes derfor Or-
gangifte. VoreSygd.II.406.
Organisation, en. [(organisa'Jo'n] ilt.

-er. {fra fr. organisation) vbs. til organisere.
1) til organisere 1. I.t) (nu kun fagl.) om

dyre- og plantelegemets opbygning og

indretning som grundlag for livsvirksom-
heden; ogs., if. foræld, naturv. opfattelse, om
den proces, hvorved en tænkt livskraft giver
materien liv. For at viise, at Legemet med
alt dets konstige Organisation intet Liv
kand have eller bekomme, ligne de (o:

visse filosoffer) det ved et Orgel eller Cla-
veer, og Siælen ved en Organist. B^oZft.

Ep. 1.104. et Menneske (kan ikke) be-
lo gribe, hvorledes en død Materie ved Or-

ganisation kand blive levende, og komme
til at tænke, smst.101. Det er uden Tvivl
Hiernens Organisation, som giør Philo-
sophen, Taleren, Digteren, Maleren. Basth.
Phil.172. man har en Art af større Ag-
telse for en Naturgjenstand i samme Grad,
som dens Organisation er kunstrigere.Ørsf.
111.96. Warm.Bot.7. || i videre anv.: byg-
ning; struktur. Anden Bog stiller og søger

20 at besvare de vanskelige Spørgsmaal om
det andersenske Eventyrs Organisation og
Aarsagen til dets Holdbsirhed. Rubow.Hu
A.7.

II
(nu sj.) m. h. t. aandelige egenskaber.

Et reflexionssygt Individ vil forvandle
enhver Sorg tU en reflekteret Sorg, hans
individuelle Structur og Organisation gjør
ham det umuligt uden videre at assimilere
sig Sorgen. Kierk.I.149. 1.2) (nu næppe br.)

organisme (1). ikke alle Organisationer
30 have lige organisk Værdighed. Ørst.III.

96. jf. bet. 1.1 : Jeg bad nu hans Søster ind-
stændig at prøve samme Kunst, da hen-
des fine Organisation vist maatte være til-

gængelig for enhver Lyd fra en aandelig
Verden. Gylb.IV.43. den menneskelige Or-
ganisation. sa.(1849).IX.194.

2) til organisere 2. 2.1) (især CP^ om
(systematisk) fordeling af funktio-
nerne inden for en sammenslutning af per

-

AQ soner, hvorved de enkelte bringes til at
samvirke (for helheden paa den mest hen-
sigtsmæssige maade); ogs.: samfundsord-
ning; forfatning (5.2). JBaden.FrO. Re-
publikens Organisation.y^O. MilConv.VI.
258. Militarismen og Krigen lærte (det

fredelige folk) Pligtfølelse og ikke at bruge
Vaabnene . . uden under Organisation.
KLars.L.13. Radioanlægget er et Led i

den gennemførte Organisation, som ken-
Spdetegner det nye Magasin. PoZ.'^/e i 955. 8.

sp.2.
II

hertil ssgr. som Organisations -ar-

bejde (KLar8.L.22), -evne, -omkostninger,
-talent ofl. 2.2) forening af personer
af samme fag ell. branche, der skal

virke for fælles faglige og økonomiske in-

teresser; ofte spec. om fagforening. Løs-
gængerne maatte igen læmpes inden for

Organisationen — læmpes eller tvinges.
AndNx.PE.III.195. Tjenestemændene har

60 Ret til at danne Organisationer, som kan
træde i Forhandling med paagældende
Styrelse. LovNr.489^V9l919.§21. Organisa-
tionen til Gennemførelse af Frit Læge-
valg. Krak.l924.1.197. \\ hertil ssgr. som Or-

ganisations-formand, -medlem, -ret (LovL.
X.1019) ofl.
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3) (naturv.) til organisere 3. Organisa-
tion af Betændelsesprodukter. JoAs. i^ifei-

ger.Forelæ8n.overpatologi8kAnatomi.L(1932).
134.

CP Org:aiii8ator, en. [(organi'sa'tcor]

flt -er [oorganisa'to'rar, -'to*(r)j] person,
der organiserer (2). Meyer.^(18?8). De
tager fejl, der i Berg kun ser en Agita-
tor og Folkevækker. Han var ikke blot

en Uro i Folket men ogsaa en Organisa-
tor. irørM^.Ii'.58P. KLars.L.21. CP org^a-
nisatorisk, adj. [(organisa'to-'ris^] adj.

til Organisator (ell. Organisation^. Meyer

^

(1878). Diocletian var et organisatorisk
Talent. IISchwanenfl.OK.615. Erslevs ud-
præget organisatoriske og administrative
Evner er taget i Brug ved Universitets-
reformen 1902. Biogr.Haandleks.L(1920).
445. Organisationen er noget forskellig
inden for de forsk. Spejderkorps. Den or-

ganisatoriske Enhed er imidlertid overalt
.,,Spejdertroppen«. SaVXXI.1081.
org^anisere, v. [(organi'se'ra] -ede ell.

(sj.) -te (Roihe.Nat.y.l83. VSO.(u. orga-
nisk;;, vbs. -ing (OpfB.^VI.6. Meyer.^) ell.

Organisation (s. d.). {fra fr. organiser, jf.
mlat. organizare; af Organ)

1) (nu kun fagl., især naturv.) i perf. part.

brugt som adj.: forsynet, udstyret med
organer (l.i); bygget, formet paa en vis,

ved en nærmere bestemmelse angivet, maade.
den samme virkende Kraft, som er udi
det heele organiserede Legeme. Holb.Ep.
1.103. Fiskene ere fuldkomnere organi-
serte end Slimdyrene — I deres Legeme
ere Knorpel (o: brusk) og Halvbeen.Eo</ie.
Nat.V.183. Hun var blaaøiet, fiint orga-
niseret, naturlig, og vever som en Fugl.
ACHviid.Dagbog.I.(1787).226. Da jeg er
organiseret som andre Mennesker, kan
det vel ikke feile, at jeg jo maa være
nødt til at modtage de samme Sandse-
indtryk som åe. Ørst.III.70. i den lille

Landsbykirke sad Geheimeraadinden med
sine to hæderlig fødte og vel organiserede
Broderdøttre og den stumme Frøken,
den vanvittige Fiskerpiges D atter.In^'.ÆJi'".

VIII.155. de organiserede Væsener, saa-
velDyr somFlanter.OBloch.D.'^1.120. (man)
kunde inddele Menneskene i saadanne, der
ere fortrinsvis mandligt organiserede, og
saadanne, der fortrinsvis ere Kvinder.
KPont.Retsmed.1.72.

|| (jf. Organ 2.2; nu
sj.) m. h. t. aandelige anlæg, der er intet
rigtigt organiseret Fruentimmer, der ikke
bliver skinsygt ved saadanne Leiligheder.
Bagge8.DV.IX.389. Heib.Poet.I.165.

2) ordne, indrette paa hensigtsmæs-
sig vis. 2.1) m. h. t. et samfund ell. en virk-

somhed; spee. m. h. t. en hær. man forestille

sig en Krigsminister beskiæftiget med at

organisere en Armee, hvor der er ingen
Officerer og ingen Subordination.FrSneed.
1.295. Mit Landvæsen var organiseret, en
Avisforvalter antaget. Blich.(1920).YII.62.
Militarismen og den organiserede Folke-

krig. KLar8.L.13. Den fascistiske Stat or-
ganiserer Nationen, men giver Individet
tilstrækkelig Margen til Frihed. GadsMag.
1933.428. (jf. bet. 2.2) refl.: Hvad vi for
Resten (d: hvad vi end) kunne have forud
for (siesvig-holstenerne) y at organisere sig
til en politisk Modstand . . forstaae de
vist langt bedre end vi. Eauch.Br.75.

\\

i videre anv. Georg Zoega var ikke og
10 blev aldrig nogen digter, hverken i hen-

seende til herredømmet over sproget eller

i fantasirige udkast eller blot i evne til

at forme og organisere et stof. ADJørg.
GZ.26.

II t tilvirke; forarbejde. Silken fra

Piemont maae ikke udføres raae, men
skal i Landet selv organiseres. KiøbmSyst.
III1.117. 2.2) indordne ell. sammenslutte i

en organisation (2.2), en fagforening; refl.:

danne ell. gaa ind i en organisation. Land-
M arbejderen lader sig ikke organisere i

Fagforeninger som Byarbejderen.^rande«.
XV.437. man organiserede sig jo blot for

at opnaa bedre Vilkaar inden for Faget.
AndNx.PE.IlI.15.

\\
part. organiseret

brugt som adj.: som er medlem af en orga-
nisation, organiserede Arbejdere. Munch.
S.^(1902).126. Forhenværende rejsende
Skrivelærer B., men arbejdsløs nu. — Jeg
var nemlig ikke organiseret. OBung.SS.

30 109.

3) (naturv.) m. h. t. uorganiske stoffer:

lade indgaa i organisk forbindelse
under optagelse i en levende organisme; gøre
organisk, (især i pass. og navnlig i perf.

part), (visse uorganiske stoffers) Bestand-
dele grupperes til organiske Molekuler
eller organiseres. OpfB.^VI.2. Stoffets Or-
ganisering. smst.6. organiserede Fermenter
(o : bakterier, gærsvampe olgn.). Meyer.^369.

40 organisk, adj. [mr^qa-nisg] (f organsk.

Hinnerup.Juv.51. jf. Organ(i)skhed;. {gen-

nem ty. organisch fra lat. organicus, gr.

organikos; af Organ || uden for naturv.

spr. især GI)

1) forsynet med organer; som er i

stand til cd udføre livsfunktioner; levende;
ogs. : som staar i forbindelse med, beror paa
de funktioner, der betinger ell. er udtryk for

en organismes liv. For saavidt . . at vi til-

50 legge de korporlige Ting den Qvalitet,

at de af sig selv i Kraft af Maaden, hvor-
paa de ere sammensatte, og deres Ele-
menters Qvaliteter kunde foretage sig en
slags særdeles Virkning, kalde vi dem
Orga.mske.Kraft.Cosmologie.(l 752).41. Maa-
den, hvorpaa det Organiske (o: alt levende)

er sammensat, kaldes Structur. smsf. Den
dyriske Magnetisme kan ei forklares af

de bekiendte organiske Love.FSO. det er
60 Grænsen mellem det organiske og det uor-

ganiske, der adskiller Aand og Materie.

OpfB.^VLl. For Goethe var Livet en or-

ganisk Ting, en Udvikling: at gro off

Yok8e.VilhAnd.PMu.lL25. H i faste forb.

organisk kraft, den kraft (l.i), som er

til stede i en organismes funktioner. Den

79*
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organiske Kraft, der tilkommer alle (o:

organiske legemer), kaldes den dannende.
NTreschow.Anthropologie.(1803). 7. Jordens
Udvikling er som ethvert Individs Liv
ikkun en Kamp imellem de organiske og
uorganiske Kræfter. GForchh.B G. 7. or-
ganisk legeme: LTid.1746.431. Et or-

ganisk Legeme er et saadant, imellem
hvis Dele der er en indvortes regelmæs-
sig Forbindelse, en Forbindelse, som sva-
rer til et vist Øjemeå. Skjelderup.Anthr.1.3.

OpfB.^Vl.4. det organiske liv, indbe-

grebet af de processer (især ernæringen og
forplantningen), som betinger livets fortsæt-

telse; organismers eksistens. Bagges.V.12. Som
bekjendt, bestaaer det organiske Liv i en
vedvarende Kamp mod den udvortes Nsl-

tnr. Heib.Pr08.1V.109. Lungesnegle findes
udbredte overalt, hvor Naturen ikke læg-
ger uovervindelige Hindringer i Vejen
for organisk Liv. SaUXVI.95. den orga-
niske natur, den levende natur (L4:.2).

OpfB.^VI.2.6. Meyer.^ organisk væsen:
NTreschow.Anthropologie.(1803).9. Menne-
sket, betragtet som levende organisk Væ-
sen. ClPet.0.157.

2) som hører til, staar i forbindelse med,
beror paa de enkelte organer, deres struk-

tur og funktioner. Organisk Verk eller Ar-
bejde (:>: legemligt arbejde). vAph.(1764).
Disse gjentagne Anfald, frembragte en
kjendelig Svækkelse i alle hendes orga-
niske Fnnctioner. Herholdt.EH.3. De uvil-

kaarlige Muskler findes i forskjellige af

Legemets Organer . . Det Væv, hvoraf
disse Muskler ere opbyggede, kaldes or-

fanisk eller glat Muskelvæv. Panwm.^ 79.

spec. om sygdomme, legemsfejl, der skyldes

paaviselige sygelige ell. abnorme tilstande i

organerne, en abnorm organisk Knude
(havde) udviklet sig indvendig i . . hen-
des Bug. Herholdt.RH.74. organisk Hjerte-
sygdom med KlsLppefe][.OBloch.D.U.44. en
organisk Fejl, der kan rettes ved en Ope-
rsition. Pol.^*/9l933.4.sp.6. organisk ner-
vesygdom, se Nervesygdom.

3) (kern.) som angå ar, vedrører, bestaar

af de stoffer (især kulstofforbindelser), der
kan inagaa som en bestanddel af
dyre- og plantelegemet, (visse stoffer

maa) anses som de egentlige organiske
Elementer, thi uden dem er organisk Liv
utænkeligt. Oi?;^5.^ 77.^. organiske Syrer.
smst.lO. organiske Baser. smst.lS. Christ.
Kemi.156. Bladgrøntløse Planter uden Kul-
syreassimilation, som for at trives kræve
baade Kulstoffet og Kvælstoffet i orga-
nisk bunden Form.Warm.Bot.385. de i

Naturen, især i Planter, forekommende
organiske Farvestoffer. /SaZ.'ZZ7JJ.555.

||

organisk kemi, den del af kemien, som
behandler de organiske stofer og forbindelser.
Meyer.*•(1863). Alle organiske Stoffer inde-
holder Kulstof; derfor er den organiske
Kemi det samme som Kulstofforbindel-
sernes Kemi. Chri8t.Kemi.156.

4) overf. anv. af bet. 1. 4.1 ) om virksom-
hed, proces: som foregaar med en indre,
lovmæssig naturnødvendighed, viser
en kontinuerlig udvikling, hvorledes
Kunsten organisk er voxet ud af Haand-
vdirket.Schand.Vy.343. en ren organisk
lydforandring. YilhThoms.Afh.il.421. Ryt-
men maa være organisk, den maa udvikle
sig ligesaa følgerigtigt og naturligt som

10 Strømmen i Bækken. CarlNiels.LM.56. 4.2>

om noget begrænset ell. afsluttet: hvis en-
kelte dele virker sammen paa en saa-
dan maade, at det fremtræder som en
harmonisk helhed. Meyer.^ Til et Drama
fordres, at Scenerne skulle gribe ind i

hinanden som Led i et organisk Hele.
Hauch.A.11.86. (middelalderen) stod for
dem som en Tid, hvor store fælles Tan-
ker i inderlig Tro beherskede Livet og

^ Livsopfattelsen i alle Kredse. Den var,
hvad St. Simonisterne kaldte en organisk
Periode. Høffd.LT.15. selve Følelsen af at

høre til en organisk Statsenhed gennem-
trængte . . den simple Almuesmand saa
godt som den fornemme Patricier. F7ed.
BB.319. En lov af 1889 har gjort arkiv-
væsnet i Danmark til en organisk hel-
hed på grundlag af ensartede principer
og under en fælles, stærkt centraliseret

30 ledelse. Letterst.tidskr. 1933. 399. som adv.:
(landskaberne) er ikke Fyldekalk, men
smelter organisk sammen med, hvad (for-
fatteren) har at berette om de to (personer).
PoU^I%1933.7.8p.l.

II
organisk lov (efter

fr. loi organique; nu næppe br.) lov, der
giver en almindelig ordning af en stats for-
fatning ell. organiserer grene af dens for-
valtning, offentlige institutioner olgn. Napo-
leon gav først organiske Love for den pro-

40 testantiskeCultus i Frankerig. 750. Meyer.

^

(1878).
Org^an(i)8k-hed, en. (nu næppe br.)

det at være organisk; til organisk 1: De
dyriske Legemers Organiskhed. 7/80.

||

indbegrebet af alt organisk (1); den orga-
niske natur, man glemmer . . hvorledes
Naturen, end mere i Steenriget, end i

Organskhedens Riger, skatterer det ene
ind i det smået. Éothe.(Skrivter afNatur-

so hi8torie-Sel8kabet.Il2.(1793).176).

Organisme, en. [(orga'nisma] (f m.
lat. form Organismus. HCLund. Samler. I.

(1803).414. Wendt.LM.78). flt. -r. (fra fr.

organisme; a/" Organ; især (p ell.naturv.)

1) indbegrebet af samtlige organers
funktioner som grundlag for livsvirksom-
heden; et levende væsen. Den franske
Læge I. B. har skrevet et Værk over Or-

§anismens Indvirkning paa en fremmed
rganismus. HCLund. Samler. I. (1803).414.

særegne Organismer, hvilke vi maae an-
see for selvstændige Væsener. JapSteenstr.
F.51. Stryknin, som er en meget stærk
Gift, fordærvelig for den menneskelige
Organisme. 5rawffes.XJIJ.5ie. Det støvede
efter denne Dans, og han ligefrem følte
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Mikrobernes Anfald paa sin skrøbelige
Organisme.FrPowZ8ew.jfojD.76. Boa8.Zool*3.

2) (jf- Organisation 2) overf.: organisk
sammenhængende helhed ell. system (be-

stemt til at udøve en vis funktion paa hgn.

maade som et levende væsen); hele; fx. om
(stats-)8amfund, sammenslutning. Sproget
er en Org&msnms. PMøll.II.142. det hele
Verdensalt betragtes som en eneste stor

og levende Organisme, hvori selv de fjer-

neste Led hemmelig ere forbundne.ifawc/i.
A.II.117. her, i de smaa overskuelige Sam-
fund af en forholdsvis ensartet Befolk-
ning, (knyttes) alle de enkelte sammen i

en virkelig levende Organisme.77ed.J5^.
312.

Orfi:aiii8t, en. [(nrga'nisd] (\ Orgenist.

vAph.(1759)). flt. -er; gen. ent. -s eU. (sj.)

-es (EPont.Men.II.lOl). {ænyd. organist,

orgenist; gennem mnt, mht. organist(e),

orgenist(e) fra mlat. organista; til mlai.

organum, orgel, se Orgel; jf. Orgelist) 1)

orgelspiller; især: person, som spil-
ler paa orgelet ved gudstjenesten.
*Hand . . Cantor er, hvo saadant nægte
vil,

I

Men, naar hånd ligger i med Or-
ganistens Moder,

| Hånd da paa samme
Tiid ej siunger efter ^oder. Holb.Paars.
285. Prygle-Stokken i den Tydske Cor-
porals Haand (bevæges idelig)i ja hart ad i

blinde . . ligesom Pedalen under en Or-
ganistes Fødder. EPont.Men.II.101. Orga-
nist til Holmens Kirke. LTid.1737.209. en
kunstfærdig Organist legte . . paa Orge-
let.JPJac.(1924).L310. MusikL.III.138. jf.
(spøg.): *Den sorte Snegl paa Sokker | han
møder nok som Klokker,

|
men Gjøgen

han er Organist
| og spiller med fra først

til sidst. Rich.1.68. talem. (1. br.): Han var
en god Organist, om han kunde spille.

Mau.9433. |1 hertil bl. a.: Organist-embede,
-forening, -honorar, -inde (kvindelig orga-
nist. KMad8.SkagensMalere.(1929).133), -tje-

neste. 2) {eng. organist) V om sydameri-
kanske spurvefugle af slægterne Eupho-
nia og Chlorophonia (familien Tanagridæ),
der udmærker sig ved deres sang. Wiese.T.
1.455. Brehm.DL.''II3.214.
orgransik, Organsk-hed, se orga-

nisk, Organiskhed.
Orgel, et. ['mr'q(8)l] orgel (d.v.s. orgelj.

Høysg.AG.40. (nu næppe br. Orrel. Moth.O
53). best. f. org(e)let; flt. orgler ell. (1. br.)

orgeler (MilTeknO. OpfB.^III.530. Musik
L.11.158). {ænyd. orghe, orre, orghen, glda.

orghe(r), orne, orghen (Suso.123. lMos.4.
21(GldaBib.)), sen. oldn. organ, eng. organ,
ty. orgel; gennem mnt. orgen, organ, orgel
fra lat. organa, flt. af organum (se Organj;

jf. Organist, orgie)

1) stort blæseinstrument (navnlig til

kirkebrug), som spilles v. hj. af flere klavia-

turer, og som bestaar af større og min-
dre piber, hvori tonerne frembringes ved
luftstrømme fra bælge olgn.; ogs.(jf.\)re\e-,

Haand-, Mundorgel; foræld., især bibl.) om

forsk, andre blæseinstrumenter. Jubal . . var
fader til alle dem, som legede paa harper
og orgel (1871: Yløiie). lMo8.4.21(Chr.Vl).
Organisten ved Frue Kirke maae nyde
Betaling for Orgelets Brug ved Liigs Be-
gravelser. KancProm.^yi 1787. *Bred ud
din Røst, o Orgel I som et Hav,

|
Og lad

den tone over Ewalds Grav. Oehl.XX.30.
*Du kiære Orgel med metalne Piberi smst.

10 177. Qoldschm.Hjl.il.275. de store, fjerne
Byer . . hvor Luften sitrede af Klokkers
Klang, af Orglers Brus og Mandoliners
rappe Toner. JPJac.11.6. ||slaa orgel (jf.
Orgelslager; arkais.). *Vort Orgel var for-

stummet, nu synger det paany; |
I Kon-

gens Kjøbenhavn har han lært det at slaae.

Winth.yi.l92. (orglets) store brede Taster
maatte trykkes ned med knyttede Hæn-
der, eller endog med Albuerne. Derfra

20 hidrøre Udtrykkene „at slaae Orgel** og
y^Orgelslager*^ . MusikL.II.157 . spille or-
gel (Leth.(1800).115. Sal.'XVIII.600) ell.

(i alm. spr. især) spille paa orgel. vAph.
(1759). Vogler, der spillede saa færdigt
og genialsk paa det alvorlige Orgel. Oehl.

Er.1.100. Den gamle forløbne Stymper,
som spiller Orglet. Drachm.XII.442. Q sted

i kirke, hvor orgelet er anbragt; orgelplads.

*Bag Orglet med de andre Byens Poge
|

30 I Kroge
|
Aftalte jeg det kiære Spil. Oehl.

XX.176. en Stentrappe (fører) op til Or-
gelet. Trap.* 1.555. (gldgs.:) gaa op paa
or gelet.vAph.(1772).I1I. S&B. han var
oppe paa Orgelet. sms<. || i sammenlignin-
ger. Holb.Ep.I.104(se ti. Organisation l.ij.

*Hvor Rachel græd for sine Smaa,
|
Det

klinger nu, som Orgler gaae. Grundtv.SS.
1.392.

2) ('CP, især poet.) billedl, om hvad der

40 ved klang og fylde minder om et orgels væl-

dige toner; ogs. (sj.) om kunstnerisk udtryks-

middel. *Da vældigt i mit Øre klang,
|

Hvad Dante ved sit store Orgel sang.

Oehl.L.II.22. Menneskelegemet uden Om-
formning og uden Paahæng . . bliver (Mi-
chelangelos) Organ, hans Redskab og hans
Værk, hans Middel og hans Maal, hans
Tema og hans Orgel.Brandes.MB.110. *jeg

elsker denne Kirke (o: havet) i sin Højtid
50 og sin Fred

| og naar Stormens Orgel
bruser under 0. JVibe.Konkyljer.(1919).20.

3) (ii^, foræld.) om jærnbeslagne pæle,
som i middelalderens fæstninger var op-
hængt i portene, og som kunde hejses ned
hver for sig. MilTeknO.

4) (geol.) i forb. geologisk orgel, be-

tegnelse for de især i kridtlag forekommende,
med sand og grus fyldte, tragtformede
fordybninger, som er dannet af det ned-

60 sivende vand; skorsten. SaUIX.598.
Orgel-, i ssgr. (om former som Orge-,

Or(re)- se u. Orgel-mester, -værk^. (især J")
til Orgel 1 ;

foruden de nedenfor anførte kan
wcB?;ne«; Orgel-akkompagnement, -brus, -fa-

brik(ant), -facade, -klaviatur, -komponist,

-komposition, -koncert, -lyd, -præludium.
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-bord, et. den del af et orgel, hvorpaa klavia-

turer og registertræk er anbragt; spillebord.

Sal.XIlI.965. -byfinger, en. (jf. -mager,
-mester slutn.) person, som fremstiller orgler.

Moth. 053. LTid.1755.263K Drachm.XII.
468. MinT.1903.B.238. det 17. Aarhundre-
des Orgelbyggerkunst. PoZ.2V6iP34.i^.
sp.2. -byggeri, et. 1) (jf. -bygger, -byg-
ning 1) den virksomhed at bygge orgler. MO.
OpfB.^111.535. 2) sted (værksted, fabrik), hvor
der bygges orgler. Erak.l924.11.998. -byg-
Ming, en. 1) (jf. -hygger) d.s.s. -byggeri 1.

Drachm.XII.431. Sal!XIIL965. jf. Oigel-
hygningskuiisten.0pfB.UII.531. 2)(jf.
Bygning 2.8; sj.) d.s.s. Orgel 1. Hele Or-
gel-Bygningen skælver (ved orgelspillet) —
Kirken skælver. Drachm.XII.513. Compe-
nius og Scherers Orgelbygninger. PoZ.'V6
1934.12.sp.2. jf.: Talen . . denne forbau-
sende Orgelbygning i os . . som Børn
kunne vi spille Kirkemusik derpaa. CBemh.
NF.I.81. -bælg, en. (1. br.) bælg (2.2), der
anvendes som blæseværk til orgler. vAph.
(1759). VSO. D&H. -bænk, en. organi-
stens siddeplads ved orglet. Drachm.XII.
471.507. -bo8S(e, en. ('^, foræld.) d. s. s.

-skyts. MilTeknO. SaVXI.899. -flojte,
en. I) t stemme i et orgels fløjteværk. VSO.
2) ^ dampfløjte med en enkelt dyb og kraf-
tigt lydende tone. Scheller.MarO. -fngl,
en. 1^ en i Sydamerika levende fugl, Cy-
phorhmus cantans, af gærdesmutternes fa-
milie, bekendt for sine ejendommelige toner.

BøvP.III.88. -harmonika, en. (S&B.
Larsen.) ell. (nu) -harmoninm, et. d.s.s.

Harmonium. MinSkr.^VslSei. HPanumB.
ML.217. -hns, et. (jf. -kasse^ træhylster,

træværk, hvori orgelværket er indbygget. Hag.
V11.520. et nyt Orgel (omtales) 1749, og
det prægtige rigt udskaarne o^ stærkt for-
gyldte Orgelhus staar endnu-HimmerlKjær.
1923.443.
Orgelist, en. [corqa'lisd] flt. -er. (jf.

ænyd. orgalist, sv. (dial.) orgeI(n)ist, mnt.
mht. holl. orgelist; afl. af Orgel ell. omdan-
net af Organist; nu sj. og især spøg.) or-
gelspiller; organist, i Udførelsen af (de)
pompøse Variationer viste Hr. G. sig som
en meget dygtig Orgellist. SydsjællandsSo-
cial- Demokrat. ''U1928.4.sp.2. TidensKvin-
der.^yul933.29. jf. bornh. (nu næppe br.)

Ar^elist. Cit.l755.(Thott4^1507.3).

Orgel-kasse, en. (l.br.)d.s.8.-hvLS. vAph.
(1759). S&B. -klang, en. (især poet. ell.

højtid.) klang af orgeltoner; orgelmusik; klang,
der ligner et orgels toner. Slange.ChrIV.137.
*Strenge-Leg og Orgel-Klang

|
Sammen-

smelte . . med Sang
|
Fra al Jordens Skove.

Grundtv.SS.1.626. i Stemmens dybe Tone
var der en højtidelig Orgelklang. /Sc^aw^l.

0.1.17. Højmessens Orgelklang var he-
gynåt.0Rung.(BerlTid.'V6l934.Sønd.22.sp.
3). U i sammenligninger, et Bulder som
Tordenskrald og Orgelklang. HCAnd. VI.8.
CKMolb.SD.4. -kor, et. (jf.l.Kor 5; l.br.)

d. s. 8. -plads. EPanumB.M.L.320. Trap.''

1.314. I. -koral, en. ^ orgelmusik, der
indleder og forbereder menighedssangen; ko-

ralforspil. SaUII.475. HPanumB.ML.514.
II. -koral, en. (zool.) koraldyr (Tubipora),
hvis cylindriske kalkrør giver kolonien en vis

lighed med piberne i et orgel. Brehm.Krybd.
874. BøvP.III.376. -mager, en. (nu
næppe br.) d. s. s. -bygger. vAph.(1759).
-mester, en. (f Orge-. Gram.Nucleus.

10 1113). {ænyd. orga-, orgemester oft., glda.

orvæmester; især højtid, ell. om ældre tiders

forhold) orgelspiller ell. komponist af orgel-

musik; nu navnlig: fremragende orgelspiller

ell. -komponist. Moth.053. *Saa lad da, du
Orgelmester,

|
fromme og dæmpede To-

ner
I
nu hilse de hvide Rester,

|
som Mar-

tyrglorien kroner. Schand.SD.213. (kompo-
nisten) hører til Italiens første Orgelme-
stre. DagNyh.^y9l922. 3. sp.l.

II
(sj.) orgel-

70 bygger. vAph.(1759). -metal, et. (fagl.)
legering af tin og bly, hvoraf orgelpiber

fremstilles. Sal.XIII.965. -mortér, en.

O/. -bøsse, -mørser; ^, foræld.) mortér med
smaa løb anbragt uden om mundingen til

udkastning af granater. MilTeknO. -mn-
sik, en. musik frembragt paa et orgel; ogs.

(J^): musik komponeret for orgel. Psalme-
sangens og Orgelmusikens Bølger. Schand.
AE.210. MusikL.II.158. -morser, en.

^ (>&y foræld.) d. s. s. -mortér. Larsen, -pi-
be, en. lang, hul cylinder (rør af træ ell.

orgelmetal) i et orgel, der ved at fyldes med
luft giver tone. Moth.053. Gravcapeller
med stumme Orgelpiber og forstenede
Faner. HCAnd.V.197. Drachm.XII. 464.

\\

billedl. Hauch. 1.137. *Er Nattergalenes
grønne Skjul | kun Stormenes Orgelpibe
hul,

I
saa er det trist. Bich.I.18. -plads,

en. (jf. -kor^ den del af en kirke, hvor org-

40 let anbringes (og hvor sangkoret har sin plads)

^

vAph.(1759). S&B. -pnlpitnr, et. pul-
pitur indrettet til orgelplads. S&B. Trap.^
1.251. -pnnkt, et. J" (bas)tone (især an-
vendt ved musikstykkers afslutning), der fast-

holdes, medens de andre stemmer fortsætter.

MusikL.(1801).184. MusikL.II.158. || i sam-
menligninger, den ejendommelig brankede
Indeluknings-Luft . . holder sig i en Kro
under alle Modulationer i Lugtsymfonien,

50 ligesom etOrgelmmkt.Gjel.GL.36. (viljen)'

erTænkningensOrgél^nnktWDurant.Store

Tænkere.(overs.l932).224. jf: lange mo-
notone, orgelpunktlignende Klange.
SMich.H.205. -register, et. ^j/.-stemmej
fuldstændig piberække i et orgel med ensartet

konstruktion og klangfarve. vAph.(1759).
MusikL.II.230. -skranke, en. balustrade,

skranke foran en orgelplads, et orgelpulpi-

tur, ud mod kirken. DanmarksKirker.Præstø
60 Amt.(1933f).182. -skyts, et. (jf -bøsse,

-mortér, -mørser samt Igelskyts; ^, for-

æld.) skydevaaben, bestaaende af et paa et

underlag samlet antal geværpiber med en

fælles rende til fængkrudtet, saa at skuddene
kunde afgives samtidig. MilTeknO. Scheller.

MarO. AarbSorø. 1931.58. -slager, en.

i
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(jf. slaa orgel u. Orgel 1; foræld.) orgel-

spiller; organist. vAph.(1759). MusikL.II.
157. Hvilken mærkelig Mand var ikke
hin Helsingør-Orgelslager (o: Buxtehude).
Tilsk.1924.1.203. -spil, et. *Endnu jeg
hører Barnets spæde Raaben |

Ved Daa-
ben . .

I
Man døver det ved Orgelspil. Oehl.

XX.177. JVJens.H.110.\\billedl. *det fulde
Orgelspil (o: om fuglesang).Winth.HF.115.
-spiller, en. (jf. -slager samt Organistj.

vAph.(1759). Oehl.Er.1.99. Drachm.XII.
442.469. -stemme, en. d.s.s. -register.
Geb.Mu8K.63. MusikL.II. 230. -tone,
en. VSO. *Dybt Orgeltonerne runge. Jn^.
DM.172. *Der (o: i skoven) er Templet
for min Gud, |

Der har Fuglen Orgel-
toner

I
Paa Naturens Pindsefest. IIeib.Foet.

X.167. BerlTid.y3l934.M.5.sp.4.\\8pec. (J^):
kortone. MusikL.I.133. -træder, en.
(l.br.) person, der træder bælgen ved et or-

gel; bætgetræder. vAph.(1759J. VSO. MO.
-værk, et. (f Orge-. LTid.1741.7S4.784.
— gldgs. og dial. Orre-. ['(ora-J ySO.IV.O
223. FrGrundtv.LK.217. Flemløse.105. jf.
Feilb. u. orgel. — dial. Or-, ZakNiels.Fort.
243. OrdbST(sjæll., fynsk, lollandsk), jf. Feilb.

u. orgel og orværkj. {ænyd. orgel-, orre-
værk ofl., glda. orvæverk) 1) (nu især gldgs.,

dial. ell. om ældre tiders forhold) orgel (1);
spec. om det indvendige af, selve værket i et

orgel (Trap.^I.280. Sal.^XVIII.602). Fflug.
DP.193. man kan ligesaagot dantse efter
en Sækkepibe, som efter et Orgelværk.
Ew.(1914).III.272. Sir Arthur er maske-
ret i en hvid græsk Fruentimmerdragt,
overalt bemalet med Hierter: med et lille

Orgelværk under Armen. Han . . spiller

paa Orgelværket uden at tale. Tode.S.98.
•Orgelværket gik, og Sangen løå.Heib.
Poet.1.289. Hr. Organist: (De) sidder og
brummer paa Deres Orgel, som om De
selv og Orgelværket var forkølet 1 Drachm.
XII.496. Blaum.AH.126.

\\ talem. (hun syn-
ger) som to Orgelværker (o: om person med
meget stærk stemme). Junge.140. jeg kan
sige ligesom Bælgtræderen, da der havde
været en deilig Musik i Kirken, vi har
spillet meget smukt paa Orgelværket i

J)a.g. IIauch.VI.421. detgaar med gæn-
ger eW. lodder som Skælskør orgel-
værk, se I. Gænge 4.4, H. Lod 2.2. \\ orgel-
plads. Eolb.Bar8.I.4. Paa Orgelværket i

Frederiksberg Kirke tilbragte ( Oehlenschld-
ger) mange af sine bedste Timer.EBegtr.
pF.I.40. 2) (nedsæt, og spøg.) om personer;
især som betegnelse for en gammel kvinde.
Magdelones Skaal, gid det gamle Orgel-
verk var gift. Eolb.Stu. 1.2. sa.Forv.2sc.
Blich.(1920).Y.34. Hæ — det gamle Orgel-
værk (o: en gammel biskop) I EdgEøyer.SÆ.
48. (jeg) mærker det knage hist og her
i det gamle Orgelværk (o: kroppen). Reu-
mert.LT.1.9. Feilb.(u. or^ei;. 3) J" kom-
position for orgel, (organisten) har i Sinde
at lade aftrykke et stort Orgeværk. X Tic?.

1741.784. Sal.UI.475.

Orsenist, en. se Organist.
CP Orgie, et ell.(8j.) en (JakSchmidt.SP.

120. Bønnelycke.Sp.205). ['(or'gia] flt. -r ell.

t m.gr.form orgia (Ew.(1914).V.63). {fra
gr.oTgia., o/ferfester; besl m. Organ) 1) egl.

betegnelse for hemmelige, reliaiøse skikke, især:
fester, der fejredes for Bakkus med dans og
vin; vild og løssluppen fest, især for-
bunden med drikkeri og usædelighed;

ipogs.: drikkelag; erotisk udskejelse; i

videre anv.: lidenskabelig, ekstatisk ny-
delse; ekstase. Ew.(1914).V.60. hine in-

terimistiske Balsale, som Underjordiske
siges at oprejse til natlige Orgier. Blich.

(1920).XIV.215. I laver straks en Orgie,
drikker jer fulde fra Morgenstunden. Jafc

Schmidt. SF. 120. (hans) lange Ungkarle-
stand havde været ét uafbrudt Orgie af

Drik, Spil og KYinder.Wied.Fæd.35. Hvil-
20 ket uhyggeligt Orgie for en hed Munke-

fantasi at udmale sig alle disse Rædsler
(o: martyrernes pinsler).YYed.BK.169. || ofte

i forb.som fejre orgier, hans Frue, Jo-
hanna Victoria Tugendreich, svarede ikke
til sit Navn, førte det hensynsløseste Lev-
ned, fejrede Orgier med tre Hornblæsere.
Brandes.Volt.I.250. (jf. bet. 2) i videre (bil-

ledl.) anv.: Oehlensehlåger (ankom) til Ber-
lin, hvor Romantiken dengang feirede sine

30 vildeste Orgier. Arentzen.AO. 379. Æble-
træerne blomstrede, eller Hylden fejrede
Orgier (o : bar et væld af blomster). Frejlif
Olsen.Enkbh.Journalist.(1922).80. 2) bil-

ledl., som betegnelse for, at noget er til stede

i overordentlig grad ell. mængde, vir-
ker overvældende ved sin overflod ell. sær-
prægethed; yppighed, (denne) symfoniske
Digtning (er) et Orgie af Hæslighed. PoZ.

^Vil921.2.sp.2. Det var et ren Orgie af
40 røde Satyraber.Eomaday.FraNaturensyid-

underlande. (overs. 1926).181. Skoven har
jo (om efteraaret) Farver nok, er et ene-
ste stort Farveorgie. KnudPouls.(Pol.^^/lo

1920.8.sp.2).

GJ org^le, v. ['corqls] -ede. {jf. ty. orgeln;
a/" Orgel 1) frembringe orgeltoner; især
billedl., fx. om storm ell. oprørt hav: frem-
bringe lyde ell. toner, der minder om
orgelmusik. 1) intr. lisstykker dannede

50 Orgelpiber, Fjeldstrømmen orglede. IfC
And. VII. 249. Bølgernes tunge Orglen.
Jørg.S.40. en rødhovedet Tyksak, der med
orglende Stemme „løftede sit Bæger" og
deklamerede Landsknægtviser. Pont.ME.
93. en orglende SsiXO]^hon.Pol.V7l927.2.
8p.5. Inde i Kirken begyndte det at spille,

det orglede i det lukkede Hus, Messen
sled sig gennem Murene. smst.^'^/n 1930.
Sønd.9.sp.3. jf.: de tre Slutningslinjer af-

60 vexlende . . orgler, drøner og flyver.Bran-
des. Goe.II. 95. 2) m. obj. *den jublende
Storm og de væltende Bølger |

orgie de-
res Dødsmesse over mit lAg.Jørg.Liv.I.
96. *Stormvejr stiger over natmørk Jord,

|

mens Skove orgler underdybe Toner. ZJw^e

Digtere8Foraar8bog.(1922).16. || i forb. m.
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adv. •Stormen orgler frem et Sørge-Chor.
OehlPSkr.1.206. Han orglede Ordene ud.

EChristians.0.1.32. I den klare maanelyse
Nat . . orgler Havet sine lange urolige

Dønninger ind mod den sandede Kyst.
Det lyder som et Tog, der . . er langt,

langt hoTte.JohsWulf.MG.134.
Or-hane, en. se Urhane.
Orient, en ell et (LTid.1744.696.1746.

448. vAph.(1764). nu kun undertiden i forh.

m. attrib. bestemmelse: det gamle Orient.

VSO. det historiske Orieiit.VllhAnd.G.157).

[ori-,(ori'æn'd] (ogs., m.fastgroet ar<. Orienten,

et. det romerske Onenten.EHolm.(TfF.VL
170). det nære Orienten. BerlTidJ'U1934.M.
l.sp.l. jf. AaHans.BUS.100). flt. (i bet. S)

-er. {ænyd. orients sten, ædelsten fra ori-

enten; ligesom ty., fr., eng. orient fra lat.

oriens (gen. -entis^, den opgaaende sol,

østen (sml. solens opgang u. Opgang 2.2 j,

egl.præs. part. af oriri, (om himmellegeme:)
staa op; sml. Levant, Morgenland (2); mods.
Occident; jf. orientalsk, orientere) 1) CO

især i best. f. Orienten (tidligere ogs. Ori-

ent. LTid.1731.89. Borrebye.TF.127. jf.i
Orient og Occident: VVed.BB.188), om den
himmelegn, hvor solen staarop, øst, ell. (især)

om de der liggende lande: østen; øster-
land; Asien; nu mest om de øst for Syd-
europa liggende forasiatiske lande (undertiden
indbefattende det nordøstlige Afrika, Bal-
kanomraadet, især den tyrkiske del heraf):
den nære ^eW. nærmere. 08trup.(GadsMag.
1934.283)) Orient, mods.den fjern(ere)
Orient, om de øvrige (sydlige og østlige)

dele af Asien. Sumatra . . er den meest
bekiente Insel i ald Orient. Pflug.DP.540.
(de kristne fyrster) bemægtigede sig det
hellige Land tillige med Jerusalem, item,
adskUlige andre Lande udi Orienten. Holb.
Eh.1.157. *Østerlidel

| Det var vore Drøm-
mes Land. | . . Orienten I Orienten! | Did sig
Længselsfuglen svang. Ing.RSE. VI.254. et

af Rejsens Maal er den nære Orient. HSee-
dorf.To i en Ku/fert.(1928).128. Selv i den
fjernere Orient, Indien, Kina og Japan,
sraores Impulser fra klassisk Kunst. /oaZ.'

XV111.629.
II

brugt i ubest. f. m. kvalitativ

bet. de kavkasiske Kvinder, som rummer
nogle Draaber Orient. Pol.''Vsl927.10.sp.l.

Der er . . mere Vilje til Orient i denne
Digtning (d: Aly og Gulhyndy) end der
er oldnordisk Kolorit i den lidt yngre
Hroars Ssiga,. Rubow.HCA.34. Rusland er
ikke Europa, men Orient. Østrup. (Gads
Mag.1933.484). 2) (fagl.) glans, der er
ejendommelig for orientalske perler.
Den Perle, som du gemmer i dit Hus, er
falmet og mat. Rejs til den store By med
hende, at din syge Perle kan faa sin Orient
tilbsige.LBruun.tfG.169. Dragsted.ÆdleSte-
ne.(1933).105. 3) (frimurer-spr.) den for-
nemste plads i en (frimurer )loge; ogs.

om selve logen ell. (især) det sted, hvor
den hører hjemme (er oprettet). Meyer.

^

Holst.R. I. Oriental, en. se Orientaler.

II. oriental, adj.se orientalsk. O Orien-
taler, en. [ori-, cnriæn'ta-'lar, -rian-] (nu
næppe br. Oriental(e). Hrz.XIV.356. Meyer.^
(1844)). flt. -e ell. (nu 1. br.) d. s. {ty. ori-

entale (orientaler), lat. orientales, østens

folk, flt. af orientalis, se orientalsk) (ind-

født) person fra Orienten; ogs. under-
tiden om dyr ell. ting, der stammer fra
Orienten, (jrækerne havde deres philo-

10 sophiske Viisdom fra Orientalerne. PMøll.
ES.IL291. Molb.BlS.2Saml.I.366. Orien-
talerens uendelige Fatalisme. Tilsk.1932.

1.451. orientalifi(k, adj. se orientalsk.

Orientalist, en. [ori-, mriænta'lisd,
-rian-] flt. -er. (fra fr. orientaliste ; især

sprogv.) videnskabsmand, som stude-
rer (er en kender af) Orientens sprog
og litteratur. Leth.(1800). Orientalisten
vil finde Spor i den nordiske Gudelære

20 af asiatisk Mythologie. Oehl.EwS.1.9. We-
stergaard var ubestrideligt en af de største

og mest fortjente Orientalister i vor Tid.
VilhThoms.Afh.I.174. orientalsk, adj.

[ori-, (oriæn'ta'ls^, -rian-l (sj. oriental. OOluf-
sen.HosØrkenensSønner.(1924).62. f orienta-

lisk. Pflug.DP.202.1197. ExtrRel.Vil722.2.
Clitau.pt.92). (ty. oriental(isch), fr. orien-
tal; af lat. orientalis, østlig, til oriens (se

Orientj) som er hjemmehørende i, stam-
yi mer fra, hører til ell. er ejendommelig

for Orienten. I) (især \D) i al olm. det
Orientaliske Haff (o: det indiske ocean).

Pflug.DP.1197. Adskillige Orientalske (o:

østromerske) Bispe . . bleve end værre
medhandlede. Holb. Kh. 303. Orientaliske
^^rogge. Slange.ChrIV.1482. det oriental-

ske saakaldte B\omsters^rog.Hrz.XIV.356.
Kvinderne førte et næsten orientalsk til-

bagetrukket og bevogtet lA^^VVed.RF.
40 187. de københavnske Lokal-Dufte . . slaar

igennem den orientalske Atmosfære (o: i

Aladdin).VilhAnd.Litt.III.42. || de orien-
talske, (nu næppe br.) befolkningen i Orien-

ten. vAph.(1759). 2) (fagl.) i særlige beteg-

nelser for dyr ell. ting, der er hjemmehørende
i ell. stammer fra Orienten. || i betegnelser

for dyrearter, -racer, fx. orientalske duer
(CGram.Husduen.(1910).100), heste (Landb
O. III. 751).

II
i betegnelser for mineraler,

50 smykkestene olgn., fx. orientalsk alabast,

ametyst, rubin, safir, smaragd, topas, se

især VareL.^12.490.644. orientalske per-
ler, perler (af fineste kvalitet) fra Orienten
(den persiske havbugt, ved Ceylon og Madras)

(jf Orient 2). Clitau.PT.92. VareL.''679.

\\(med.) i betegnelser for sygdomme, orien-
talsk hudsaar, orientbyld. SaUXV.627.
orientalsk pest, byldepest. Panum.113.
Orient-byld, en. (med.) smitsom sygdom

60 med byldelignende knuder, der er almindelig

i Orienten. KliniskOrdbog.(1921).135. Sal.''

XV.627.
orientere, v. [ori-, (oriæn'te'ra, -rian-]

-ede ell. (I br.) -te (Bagges.III.24). vbs. -ing.

(fra fr. orienter; af Orient; jf. østne)

1) (fagl.) m. h. t. ting. l.i) egl: anbringe
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noget (især bygning) saaledes, at det vender

mod øst; nu kun: anbringe, placere noget

saaledes, at det vender i en vis nærmere an-

givet retning (mod et af verdenshjørnerne)

;

næsten kun i part. orienteret brugt som
adj.: strækkende sig, havende udstrækning i

en vis retning, (huset) er orienteret i Ret-
ningen Nord-Syd, med Indgang i Syd. Fr
Foulsen.(StSprO.Nr.l33.16). Skeletterne laa

. . nedlagt i Jorden uden Kiste, oriente-

rede med Hovedet i Vest, Benene i Øst.

HMatthiess.(AarbKbhAmt.l920.?6). jf.: paa
dette Sted anlægger (Courby) sit under-
jordiske Adyton, orienteret ind mod Cel-
iaens Miåte.FrPoulsen.DG.Sl. 1.2) ind-
tegne verdenshjørnerne paa et kort, en
plan olgn., ell. anbringe en plan osv. i et

bestemt forhold til verdenshjørnerne ell. visse

linier i terrænet. MilTeknO. SaVXVI.298.
1.3) indstille (især en flade) paa en vis

maade i forhold til en paavirkende kraft.
\\

m. h. t. (fugle)vinge. Sal. VI. 729. || m. h. t.

plante ell. plantedel (især blad); oftest refl.

ell. i forb. være orienteret, (løvblade)

orientere sig saaledes, at de vende en be-
stemt Side, hyppigst den morfologiske
Overside, mod ljyset.Warm.Bot 463. Orien-
teringen til Lysretningen, sms^.467. Ved
Tropismer forstaar man Bevægelser, der
er orienterede i Forhold til den ydre Paa-
virkning. SaVIII.155. hertil: Orienterings-

bevægelse ( Warm.Bot.463).

2) (mods. desorientere; især tD) m.h. t.

person; ofte refl. ell. i forb. være oriente-
ret. 2.1) bringe til klarhed over verdens-

hjørnernes beliggenhed ell. (især), hvor man
befinder sig, forsk, steders beliggenhed olgn.

FrSneed. 1.422. saasnart vi havde orien-

teret os . . i Byen og . . i de herlige Sam-
linger for Videnskab og Kunst, befandt
vi os fortretfelig. POBrøndst.RD.22. Jeg
orienterede mig paa Kortet, saae, i hvilket
Kvarteer af London Old Bromton laae.

HCAnd.XII.194. naar jeg undertiden om
Aftenen fulgte hende hjem . . standsede
hun almindelig flere Gange paa Veien for

at orientere mig paa Himlen. Schack.105.
De for vild, de tabte al Orientering. JF
Jens.NR.225. jf.: Karl Elze . . fremhæver
. . Shakespeares Orienterethed i Vene-
dig. Brandes.VIII.133. \\ hertil Orienterings-
evne ( VoreSygd.III.449), -sans ell. (nu næppe
br.) -gave (Heib.Pros.IX.4) samt (sport.)

-løb (motorvæddeløb, hvor det navnlig kom-
mer an paa at kunne orientere sig, finde den
korteste vej ml. nogle under løbet opgivne punk-
fer osv. 'BerlIlltid.Viil934.10). 2,2) m.h. t.

forhold, tilstand, situation, emne osv.: bringe
til klarhed over, gøre bekendt med ho-
vedtrækkene, det væsentlige i et vist

nærmere angivet forhold, paa et vist om-
raade osv. || uden nærmere bestemmelse. Det
vil nu her strax vise sig, at (han) tiltrods

for sin speculative Energi, dog ikke saa-

meget orienterer os, som desorienterer.
Kierk.XIII.381. Artikler . . af orienterende,

om ikke just ræsonnerende Indhold. S<oZ-

pe.D.111.70. korte Foredrag . . som kan
tjene til Orientering og Vejledning for
VuhM^mm. B.T.^^U1934.2.sp.3. spec. (især
polit): give ell. (refl.) faa et overblik over
forholdene i en vis (politisk) situation : For-
ligsmanden . . ønskede . . ikke at gøre et
tredie Forsøg, uden at han havde nogen
Vished for, at dette P'orsøg vilde krones

10 med Held. Dette har foranlediget nogen
Orientering underhaanden.J5erm(Z.'V5i5'i 9.

M.7.sp.l. Siden havde han maattet orien-
tere den ny Udenrigsminister. AFrii8.DK.
25. I Januar 1916 rejste jeg til Berlin for

at orientere mig. HPH.anss.FK.1.104. || m.
nærmere angivelse af forholdet osv. man (er)

i det Hele orienteret i enhver Sag, hvis
væsenlige Grundbestemmelser man kjen-
der. Heib.Pros.IX.3. Cardinalen havde den

20 Godhed at orientere mig i de Ceremo-
nier, som pleie at i&gttages. POBrøndst.
BD.94. en historisk Fremstilling af Jour-
nalistiken og dens Udvikling . . giver en
Orientering af Samfundsforholdenes Frem-
gang. Davids.^Z.^.9 7. Man er altid nøje
orienteret med Hensyn til sit Legemes og
de enkelte Lemmers Stiiling.AKrogh.Fy-
siol.lOl. De, som ønsker at orientere sig

i islandsk Lyrik fra det 19de Aarhundrede.
30 Tilsk.1919.1.446. (sj.:) en Stemme . . fore-

kom mig bekjendt, uden jeg dog kunde
orientere mig (o: blive klar over), hvor jeg
havde hørt den før. Chievitz.FG.21. jf.

:

han (fulgte) meget nøje med i danske
Forhold, og det var ofte forbavsende,
hvor velorienteret man kunde finde
ham. Tilsk.l920.1.215.

3) (især refl. ell. i part. orienteret brugt

som adj.; jf. ny-orientere, -orienteringj CP

40 give ens sympatier, interesser olgn. en

vis (nærmere angivet) retning; stille i et

vist tilknytningsforhold til noget; indstille.

Wilhelm II orienterede sig . . ikke en-

sidigt til Gunst for Rusland. Tilsk.l920.IL

25. en moderne, naturvidenskabelig orien-

teretVerdensopfattelse.Ew&owj.SCA. 78. Hr.
Hansen var kommunistisk orienteret. Jør-

genNiels.DH.69.
I. Original, en ell. f et (LTid.1752.45.

50 Ew.(1914).V.69.IV.341. Bagges.DV.VIII.
408. jf SBloch.Sprogl.91). [corigi'na-'Z, ori-]

(f Originale. LTid. 1760.372. JPaludan.
Møen.I.(1822).258). flt. originaler ell f ori-

ginalier (Gram.Breve.177. LTid.1748.293).
{ænyd., ty. d. s.; fra mlat. originale, egl. intk.

til originalis (se II. original^)

1) om ting ell. person i forhold til

billede, kopi, efterligning olgn. deraf.

1.1) om noget skrevet (et dokument, haand-
60 skrift olgn.) i modsætn. til afskrifter ell. af-

tryk deraf, ell. om noget trykt i modsætn. til

optryk, senere udgaver deraf. Jeg lod ud-
copiere det (o: et vers), gav hende Copien,
og beholt Originalen, som er skreven med
hans egen Haand. Holb.LSk.III.il. Dette
Brevs Original, eller Originalen til dette

XV. Rentrykt i% 1931 80
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Brey. Eøysg.S.173. Oehl.Er.1.35. origina-

lerne til afhandlingerne . . er trykt med
antikva. Glahder.(Bredsdorff.Afh.161). do-
kumentet findes i original paa Rigsarki-
vet

i
1 .2) om litterært arbejde i modsætn. til

oversættelse deraf, omendskiønt en icke er

saa lyckelig, at forstaae Originaler, kand
hånd dog see af Oversættelser, at AchiUes
hos Homerum taler som en grov Vogn-
Mand. Ho^6.jrj5ei.a4^ Translator (har)

hist og her veget fra Originalen. jS^Zevew/.

SJ.192. ("sÆo^ferne^kj endte dem 2Me(o:Mac-
phersons Ossian- „oversættelser") i Origina-
len. J5ZicA.^iP50;.J.9. Originaler og Over-
sættelser. Rubow, (bogtitel. 1929). 1.3) om
kunstværk olgn. i modsætn. til kopier deraf.

jeg har sammenlignet nogle Copier efter

de berømteste Maleres Originaler.^r/Swee^.

I.49S. Statuen blev giort efter en græsk
Original. YSO. (mæcenen) havde bestilt

Originalen af Gruppen „Velsignelsen" i

Marmor. PoZ."/iol955.9.sp.5. 1.4) om noget,

der er fremstillet i et billede, billedhugger-

arbejde olgn., ell. hvoraf der er givet en skil-

dring (især: et litterært portræt), ell. (sjæld-

nere) som man har dannet sig et billede af,

en forestilling om, i modsætn. til billedet, ar-

bejdet, skildringen osv. (prinsen) merkede
at Originalen (o: Dyveke) i alle Maader
svarede til Portraitet (o: rygtet). Holb.DH.
II.8. Urterne ere efter de levende Origi-
naler eftertrykte, i ri(i.i 755.544. jeg (fik)

ingen aldeles slet Forestilling om Norge,
hvilket jeg overbeviste mig om mange
Aar derefter, ved at sammenligne Origi-
nalen med min barnlige Forestilling. Oehl.

Er.1.20. En Portrait-Maler gjør vel i at

spørge sin Originals Venner og Paarø-
rende t\[r2i2iås. Heib.Poet.Y11.142. nysger-
rige og taktløse Spørgsmaal om Origina-
lerne til Skikkelserne i mine Fortællinger,
har jeg maattet åø\e. Schand.0.II.181. jf.:
en ærværdig gammel Kone . . en sand
Original af Frue Shirley i Grandison.i2a/i6.
Tilsk.1794.685. 1.5) (nu Ibr.) om hvad der
opstilles ell. anvendes som mønster, model ell.

forbillede for noget. *Saa længe Byen (o:

Rom) var i Flor
| Theatrer sig og stode,

|

Men neppelig i Stiil og Ord | Originalen
(o: grækernes skuespil) niiVieåe. Reerio.II.48.
En Model paa et Skib er Originalen til et
Skib, som allerede er hygt.Høysg.S.326.
Hans Lignelser, Beskrivelser, Taler og des-
lige Prydelser, have deres Originaler hos
andre moderne Foeter.LTid.1752.119. over
alt at ligne disse fortreffeligeogugemeene
Originaler (o: Demosthenes og Calvus), er
noget, som kun faa er meågivet.ThSchmidt.
E.2. Tieck underkaster altsaa de gamle For-
tællinger en Lutringsproces. Nærmest op
ad Originalen kommer han i Geschichte
der Heymonskinder. Rubow.HCA.SO.

2) (nu 1. br.) om (især: kunstnerisk, lit-

terært) arbejde, værk, som ikke bygger
paa, efterligner ell. er præget af an-
dres arbejde(r); originalt (11.3) arbejde.

værk. naar jeg undtager en Snees deraf
(o: fablerne), ere de alle Originaler, og af

min egen Invention. IIolb.MFbl.)(4v. Ud-
læst L'esprit des Nations. Et Original,
men intet Mesterstykke.Luxd.Dagb.II.368.
Dronning Philippæ Sten (o : gravmonument)
er ingen Original, men eftergiort i Kong
lohannis 111. Tid. Langebek.Breve.189. Ori-
ginaler er de (o: skuespillene) næppe, rø

10 Pet.Litt.125.
II (jf. bet. 3.2^ m. nedsæt, bet. om

egenartet, ejendommeligt, men løjerligt, snur-
rigt arbejde, „hvad siuntes jer om hendes
Smekke?" — „Vist det var en Original
af en Smekke." SoZ6.^ars.JJ.5. Tilskriften
og Fortalen er vel det Originelle, som
skal findes i disse 3 Ark. Vi giorde Vore
Læsere Uret, om Vi forglemte at tilkiende-
give for dem, et andet Slags Originale.
Det er det pudseerlige Træsnit, som skal

20 forestille Prospecten af Optoget til den
Souveraine Hyldings -Aet. LTid.1760.372.

3) særpræget person. 3.i) (nu kun m.
overgang til bet. 3.2j person, der ikke efter-

ligner ell. er paavirket af andre, men i sit

liv ell. arbejde bygger paa egne (nye) er-

faringer, tanker, principper olgn. Den gode
Mandf er tilvisse ingen Original, men han
burde beflitte sig paa, at være . . bedre
Imitator. Gram.Breve.62. de Gamle vare

30 Originaler, som fulgte Naturen . . da der-
imod de Nye søge alt for meget at efter-

ligne. J/Sneed. 77. 49.
II

(1. br.) m. overgang
til bet. 1, i udtr. vi fødes som originaler,

men dør som kopier olgn. (eal. citat fra den
eng. forfatter Young, se Piesner.Sneedorff,

(1930).164). Zahrtmann.M.574. 3.2) personr
som er mærkelig, løjerlig, snurrig (og ofte

latterlia) i sin levevis ell. optræden. Hun
gik ud til Fods, og kommer tilbage udi

40 en Portechaise. Det er en Original af en
Kone.Holb.Ygs.(1731).IL5. dette er en Ori-

ginal i sit Slags, thi han gaaer allevegne
ind med Hatten paa ligesom Jøderne i

Synagogen. IIHans.PD.52. Blandt Byens
andre Originaler saae han ogsaa Forbil-
ledet til den store, buldrende norske Post-
mester, der forbander alle Fruentimmer i

samme Romsin.Ing.Levnet.II.47. den snur-
rige Original, som (Oehlenschlågers fader

50 var) med sin selvgjorte Dannelse, sit ba-
rokke Humør og sit kaudervælske Sprog.
Reumert.SØ.7. Krølle Charles, Originalen
foran d'Angleterre. TomKrist.H.36.

II. orig^inal, adj. [(origi'na'Z, ori-l (nu
næppe br. originel. LTld.1760.372. SBloch.
Sprogl.34. jf. JBaden.FrO.) {ty. original,

originell, fr. original, originel; fra lat. ori-

ginalis, afl. af origo, oprindelse, til oriri

(se Orient^;
jf.

I. Original, Originalitet)

60 1) som eksisterede fra først af, i be-

gyndelsen (men senere er udviklet til ell.

afløst af noget andet); oprindelig (1). Fra
Sprogets Side kunne vi . . ikke sammen-
ligne dem (o: middelalderens eventyr og

viser) med hiin første originale Reenhed
(o: i oldtid8digtningen).Oehl.EwS.I.10. den
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originelle Lyd (o: „x" i) strax (er ikke)

at opløse til straks. SBloch.Sprogl34. Gul-
det er den originale Begyndelsesmaterie,
som det gaves at give Lys, før Solen og
Maanen blev indsat i Himlens Hvælvinger.
JPJac. 1.140. Denne Pære stammer fra

Amerika, hvor det originale Træ stod paa
en Eng, V4 engelsk Mil fra Delaware-Flo-
den. 5reds<e<Z.Pom. 1. 5^7. en stor del af

Bredsdorffs originale tegn (0: for runer)
(var) endnu i behold i Bianco Luno's bog-
trykkeri. Glahder.(Bred8dor/f.Afh.l61). jf.
original aftapning u. aftappe 1.

2) (jf. 1. Original 1) som er det oprinde-
lig udarbejdede aktstykke, kunstværk
osv., og ikke en kopi, efterligning osv. deraf;
som er en original (1), findes, foreligger i

original, en original Obligation paa 250,000
Rigsdaler Dansk Ko\iTSiiit.PASeib.E.49. en
mærkelig Samling af originale Breve. jPr

Sneed.I.31. klosteret ejede det ene (o : pave-
brev) i en original udfærdigelse. ADJør^.
11.150.

3) (jf. I. Original 2) især om (kunstnerisk,

litterært) arbejde, værk: som ikke bygger paa
ell. efterligner, er præget af andres arbejde(r),

men grunder sig paa, vidner om første-
haands (nye) undersøgelser, egne (nye)
tanker, principper olgn. baade Inscrip-
tioner,Vaabener og Stenenes Beskaffenhed
røber, at ikke eet af dem (o: gravmonu-
menterne) ere original, men alle eftergiorte
i K. lohannis HI. Tid. Langebek.Breve.190.
Til et originalt Heltedigt . . maatte op-
findes en ganske ny folkeligere Verseart.
Bagges.DY.Vni.éSé. Oehl.Er.1.194. Paa
dette Omraade (o: det lyriske) er det alene,
at (Hauch) har leveret Frembringelser,
som ere absolut klassiske og absolut origi-

nale (Brandes.1.399: oprindelige^. JBrandes.

DD.55. Uagtet alt hvad man har frem-
draget af Paralleler og formentlige For-
billeder hører dog de tre Snese Lignelser
hos de tre første Evangelister til det ori-

ginaleste af Poesi vor Civilisation kender.
Mubow.HCA.67. originale engelske Piber.
Pol.^lil934.3.sp.5.

II
m. (overgang til) bet:

mærkelig, besynderlig, aparte (og løjerlig,

snurrig), intet . . frister min Kiendelyst
(mere) end det Originale. J5a^^es.X.J.545.
Han havde den originale Idee. F/SO. be-
kendte Særlinge med deres originale Paa-
fund. VVed.BB.364.

4) (jf. I. Original S) om person , især om
kunstner, skribent olgn.: som ikke bygger paa,
efterligner ell. er paavirket af andre, men
bygger paa egne (nye) erfaringer, tan-
ker osv. Schweitz har . . frembragt mange
store Mænd og originale Genier. FrSneed.
1.246. HCAndJ.319. En Forfatters første

Pligt er at være original, og dette op-
fattes i Betydningen: fritstaaende til alle

Sider. HarNiels.TT.lM. En original Dyr-
ker fandt Digtarten (o : fablen) først i Hol-
hexB.Rubow.RCA.57. jf.: (d^Annunzio) er
forskrækkelig uoriginal; det meget, han

har læst, har saaledes smittet af paa ham,
at man hellere søger til hans Forbilleder
end til ham se\\.Brandes.XI.120. I| m. (over-

gang til) bet.: mærkelig, besynderlig, aparte
(og løjerlig, snurrig). Det er ret en origi-
nal Familie. 750. en ualmindelig original
Kvinde, der trodser al tilvant Sæd og
Konveniens, naar den vil hindre hendes
Natur i at ytre sig paa hendes ejendomme-

10 lige Yis. Birkedal.0.1.7 7. det mærkes (o:

i billedkunsten), hvor levende man i de
gamle, folkelige Byer har interesseret sig^

for alle Gadens originale Figurer.77eX
BB.412.
Original', i ssgr. 1) (fagl.; undertiden m.

overgang til bet.2) til H. original 1, fx. (bogb.)

Original-bind og T ssgr. som Original-aftap-

ning, -flaske, -(ind)pakning; endvidere (jf. u.

bet. 2 ; nu næppe br.) Original-sprog (0: sprog,

20 hvorfra andre nedstammer; grundsprog (1).

VSO.). 2) (fagl.) til (1. Original 1 og) IL •

original 2, fx. Original-akt, -arbejde (jf. u.

bet. S), -billede, -brev (DL.2—22-12. Mali.
SgH.379. LJac.(DagNyh.^liil933.11.8p.6)),
-diplom, -dokument (LTid.1726.557. Goos.

11.30), -faktura, -fæstebrevet i sa.6ef.;-fæste,^

Nørreg.Privatr.III.222), -haandskrift, -ma-
nuskript, -obligation (Slange. ChrlV.968b),
-skrift (om litterært værk, fx. i modsætn. til

20 oversættelse: vAph.(1764). (sj.) om skrift-

stykke, dokument, fx. i modsætn. til afskrift,

kopi: Qoos.II 30) , -sprog (grundsprog (2).

Ing.EF.V.44. CSPet.Litt.82), -tegning,

-tekst (LTid.1739.761. CSPet.Litt.86), -ud-

gave (Kierk.X.67. S&B.), -veksel (HandelsO.
(1807).l 06), -værk(Rubow. Originaler ogOver-
sættelser.(1929).31. jf. u. bet. S). 3) (l.br.) til

(1. Original 2 og) II. original 3, fx. Original-

arbejde (jf.u.bet.2), -værk (VSO. jf.u.
40 bet. 2). 4) (nu 1. br.) til (1. Original 3 og)

II. original 4, fx. Original-geni (se Plesner.

Sneedorff.(1930).163), -skribent (Tode.V.
33. Plesner. Sneedorff.(1930).164), -særiing

(Brande8.X.326).
Originale, en, et. se I. Original. C3

Originalitet, en. [(originali'te-'tZ, ori-}

flt. -er. {ty. originalitåt; fra fr. originalité;

af II. original) det at være original (II),

Leth. (1800). 1) (1. br.) til II. original 2.

50 Man fremviser en Deel gamle Haandskrif-
ter, for hvis Originalitet jeg imidlertid

ikke indestaaer. 7/SO. 2) til II. original 3.

Kant tog deraf Anledning til et nyt System,,
hvis Originalitet forblindede hans Tilhæn-
geTe.NTre8chow.PhilosophiskeFor8øg.(1805).
35. den prosaiske Sagadigtning . . hvis
naive Charakteer har givet den det Præg
af Originalitet eller oprindelig Egenhed,
der hiemler den . . sin særegne Plads i

60 Europas Middelalders-Literatur. Molb.BlS.
2Saml.IV.402. det, der gør (hans digte

fængslende) er Udtrykkenes Originalitet^

det energiske Forsøg paa at nuancere saa
fint som muligt Temaer, der i sig selv er
gammelkendte.PoZ.i«/iii955.7.s».-2. 3) tilll.

original 4: det at være original i sine syns-

80*



1271 oris:inel orke 1272

maader ell. frembringelser, (kunstneriske, lit-

terære) arbejder; ogs. (jf. II. original 4 slutn.)

om egenskab, træk hos en person, som er

mærkelig(t), aparte. Bagges.L.I.192. (dig-

teren maa) ikke søge, ved Kunst, at for-

vandle sit Væsens Egenhed (Originalitet)

til Almindelighed. Oehl.Er. 11.67. Forfat-

teren har den geniale Særhed, Originalitet,

Nykke . . at give baade dem, som rose,

og dem, som dadle ham, paa Hovedet.
PLMølLKS.II.254. Det er i Skildringen
af slige rent idylliske Natursyn . . at Win-
ther nar sin . . Originalitet (Brande8.il.19:
OpTmåelighed.).Brandes.DD.174. Dette nit-

tende Aarhundrede, hvis Originalitet var
ingen Originalitet at ha.ve.Jørg.II.160. han

i

har forskellige originaliteter
j || hertil Origi-

• 'lagen(Rubow.HCA.50),-syg&(VSO.)
ofl. orig^inel, adj. se II. original.

nalitets-, „
ig^inel, aaj. se \

Orion, propr. [o'ri"(on] {egl. navn paa
en græsk sagnskikkelse, en jæger, der blev

dræbt af Artemis; asir) navn paa et stjerne-
hillede, afbildet som en jæger med bælte og
kølle (jf. Frejas rok u. Frejaj. Job.9.9. Ing.
RSE.VII. 263. 2 72. Heegaard. Astron. 1 99.

Orions bælte, se I. Bælte 1.2.

I. Ork, et. se I. Orke.
II. ork, interj. se ok.

Orkan, en. [(or'ka-'n] flt. -er. (fra ty.

orkan ell. holl. orkaan, der ligesom eng. hurri-

cane er laant fra sp. huracan; egl. et vest-

indisk ord) storm af største vindstyrke
(og med voldsomme ødelæggende virknin-

ger); ofte spec. om tropernes voldsomme
hvirvelstorme. Pflug.DP.1169. en Orcan,
der nedriver Træer, Huse og Gaarde. JffoZft.

MTkr.39. *lad Orcanen hrøle\Ew.(1914).
11.19. stærk Blæst er hyppig, Orkaner
ere derimod s\e\åne.JNPanum.Bomholm.
(1830).Till.7. PaulsenJI.800. orkanens

j e, se Øje.
||

(især CO j billedl. ell. i sammen-
ligninger. *i)et var en Fryds Orkan, som
ioer udaf sit Fængse\.Wess.l2. De Andre
vare paa Gallerierne i Conventet, thi alle

Tegn tydede paa, at Orkanen paa den Dag
vilde bryde løs. Hauch.VII.315. En Orkan
af Haandklap ogLeveraab brødløs. „Sluk,"
kommanderede Heene. „Og saa om igen."
Endnu en Gang én-to-tre : Ibsen i bengalsk
Belysning. Ny Orkan af Begej string. iVaws.

P.123. den berusede Bilfører, der raser
som en ødelæggende Orkan gennem Kjø-
benhavns GsiaeT.PoUy9l921.5.8p.2. Or-
kan-, i ssgr. (nu næppe br. Orkans-, se u.

Orkan-strøg, -tidj. (især meteorol. og ^) fx.
(foruden de ndf. medtagne): Orkan-bane,
-bælte, -centrum, -lignende, -omraade,
-skade, -sky, -stød, -teori. -agtig:,a4/.Vind-
skala . . Nr. 11 Orkanagtig ^toxm.Wolfh.
MarO.442. uvejret (var) til tider . . orkan-
agtigt. 5ørZt/A:.I7T. i 7i.

li
(især (D) billedl.

(gitarsoloen) applavderedes af et orkan-
agtigt Bif&lå. Pol.Vnl933. 12.sp.5. -arne,
en. omraade, hvorfra orkaner tager deres ud-
gangspunkt. SaVXY111.612. -dæk, et.

{efter ew^.hurricane-deck; j/. -dækket; skibs-

bygn) lettere dæk over et (handels)skibs hoved-
dæk. Vi havde smukt Vejr paa den hele
Søtour og opholdt os saa godt som den
hele Dag paa Dækket, det saakaldte Orkan-
dæk, som danner Taget af Salonen. Lwi«!
Bram8en.0.184. Drachm.E0.416. Skibsbygn^
K.28.92. -dækket, adj. {efter eng. hurri-
cane-decked; skibsbygn.) forsynet med orkan-
dæk. SkibsbygnK.28. orkan(i)8k, adj.

10 r(nr'ka'n(i)s^J ('O, sj.) adj. til Orkan, (motor-
baadens fart virkede) med hele den or- i

kaniske Kraft, der var indespærret og
under Orden i Maskinen. JF/ens.Af./J.SS.
Bygen kommer rygende med Sne og or-

kanske Hyl. KnudAnd.Brænding.(1927).62,

Orkan-ridt, et. ^ udføre et „Orkan-
ridt", d. V. s. følge Omkredsen af et Orkan-
omraade, saaledes at man nyder godt af

den stærke Vind, men ikke kommer ind,

20 hvor Stormen bliver farlig. OpfB.*-II.390.
-i§(torni, en. (nu 1. br.) orkan. Friborg.

EU.100. Hauch.VI.375. Drachm.STL.228.
-strag;, et. (1. br.) om det himmelstrøg, hvor
orkaner optræder. Orkans-: Harboe.MarO.
401. -tid, en. den aarstid, da orkanerne
optræder i troperne. Larsen. Orkans-: Har-
boe.MarO.

I. Orke ell. Ork, et. Vmrg(Q)] (sv.

(dial.) ork(e), no. dtaZ. orka, oldn. oika; til

30 11. orke; jf. orkeløs; især dial.) legems-
kræfter; styrke; magt; evne. der (var)
Ork i den unge Mand i Kragehuset.5/yoZ^6.
KH.135. den Erfaring (hornuglen) gennem
dem (o: menneskene) navde hentet, havde
givet hendes Tiltro til eget Orke et Stød;
hér havde hun jo Gang paa Gang truf-

fet sin Overmand. Fleuron.I)TN.86. Smed
duede han ikke til, han havde for lidt Ork
til FoThammeren. Bomholt.MS.93. Feilb.

40 II. orke, v. ['or^a] (ofte skrevet aarke.

Tychon.Ver8.188. P°AHeib.Sk.II1.224. Hrz.
L4. Rich.L196. Drachm.SH.64. EErichs.
N.159). -ede ell. (nu næppe br.) -te (Moth.
054). vbs.jf. I. Orke. (æda. orkæ, oldn. orka;
sideform til ørke; besl.m. Yærk)

1) (nu især dial.) arbejde (haardt) med
noget. \.]) i al alm.: arbejde med; især: slide,

ase med; ogs.: stønne, puste under en byrde,

p. gr. af arbejde olgn. *Norner styre,
|
Aser

50 orke, | Vaner vide. Grundtv.PS.L112. Af
slige Heltegjerninger (o: spisen og drikke7i)

bedrev den kobberklædte Herre god utal-

lige, under megen Orken, Stønnen og Fu-
sten.Bredahl.IV.51. denne mæskede, under
Vægten af sit Kjød aarkende Imperator!
VThi8t.RM.278. »Snart mægter han ikke at

orke. ForLiteratur ogKritik.III.(1845).484.
han går altid og orker (o : arbejder med et

ell. andet). OrdbS. (Sjæll). 1 .2) m. h. t. jord

:

60 bearbejde ; opdyrke. VSO. 1. 660 (u. Dyrker

;

Jylland), det (er) almindeligt, at antænde
den hele Skovstrækning, for siden . . at

oprydde Trærødderne og orke det Hele.

POBrøndst.RG.1.131. De gamle Mure om-
fatte en viid Strækning Land, som i den
moderne Tid er orket til Agerland. sms<.
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162. 1.3) i forb. m. adv. ell. præp.-led, om
besværlig gang olgn.: arbejde sig, slide, ase

sig et sted hen. Efter i flere Timer at have
orket gjennem det urimelig dybe Sand,

kom vi paa en saakaldt Brolægning i Bau.
Thornam.Skizzer fra Feltlivet 1850. 1.(1851).

35. Tine fik Bølling (o: den gamle degn)

ned ad Trappen og støttede ham, mens
han orkede ned forbi Længen. Bang.IV.
87. Admiralitets-Herrerne og Hoffets Per-
sonale orkede saa hurtig[t de formaaede
ba^ efter. A Wilde. Erindringer. (1885). 162.

Feilb. orke op ad en Trappe. OrdbS.(Lol-
land).

II refl. næppe een Gang om Aaret
orkede (kromanden) sig derned (o: tilstran-

den). JacPaludan.TS.72.
2) have (egl.: fysisk) kraft, styrke, evne

til at gøre noget; kunne magte, over-
komme; evne (især i nægtende, spørgende,

betingende ell. sammenlignende udtr.). 2.1)

(nu 1. br. i rigsspr.) uden obj. *Han æder,
mens han siaikeT.Etv.(1914).III.155. *Hver
snyder hvor han aarker ved sin Handel.
Erz.1.4. En kan da nok give sig, naar En
har støjet om til En hverken aarker eller

sa,nser. JPJacI.O. alt i Spanien foregaar
. . langsomt . . Det gælder fremfor alt om
ikke at forhaste sigl . . Nu bliver det jo

desuden snart saa varmt, at man simpelt
hen ikke orker med åetlAWinding.(Fol.
"U1929.15.sp.2).

II
i forb. som ikke orke

længere (jf. u. bet. 2.2 slutn.). *Hand gik
vel hen et stykke Vey

|
Men lengere

hånd orked ey. LTid.1725.144. *Igennem
et Liv har jeg slæbt |

Elskovens Bølge
— jeg orker ej længerl Drachm.RV.155.
2.2) m. obj.

II
(1. br. i rigsspr.) i al olm.

*Men ej han (o: en hest) aarked Foeret,
|

det var en Ynk at see. Rich.I.196. *Først
skal Du svare, | om Du aarker det Ar-
bejd'. i)rac/im.FiS.i^^. Drengen (er) helt
indspundet i Tyretøjre, han orker daarlig
Byrden og lader den falde med et Klask.
Fleuron.K0.118. |1 m. inf. som obj. leg
orker nu ei mere denne gang at skrive.

Langebek.Breve.444. *(jeg) orker som Skjald
dog lydt med Klang | Om Danebod- Stam-
men at tale. Grundtv.PS.V.376. jeg (har)
havt saadant . . Værk over Lænderne, at

jeg næppe har kunnet orke at faae Led-
det op, naar Fremmedfolk kom her forbi.

Bergs.PP.425. jf.: denne buldrende og
knagende Larm, der dog ikke orkede at

overdøve den lette Klang af Draaberne.
Gjel.M.387. \\ m. pron. ell. ord som lidt,

meget som obj. Jeg vil tale to Ord, tree
Ord, fire Ord, fem tusinde Ord med ham,
saa mange som jeg SLarker. PAIIeib.Sk.III.
224. han vilde gierne slaae dig ihjel, naar
han bare aarkede det.Grundtv.Snorre.I.198.
*Tregange skreg han saa høit, som et

Menneskes Stemme det aarker. Wilst.Il.XI.
V.462. *Laa Folkets Aand i Dvale tidt,

|

og gisped mat og aarked lidt. Ploug.I.148.
Der var nu ikke Andet for end at drikke
saa meget, han orkede, af den søde Ru-

ster. Schand.8B.204. (jf. bet. 2.i slutn.) i forb.
ikke orke mere: jeg er saa træt af at
løbe fra et Sted til det andet, at jeg neppe
aarker meeTe.Wiwet.D.98. (jeg) greb om
Bøssen med den inderlige Begjæring, hel-
lere at slaas Mand mod Mand med Kol-
ben . . til jeg ikke orkede mere. RSchmidt.
SS.224. jf.: *alle mine Ørker (o: kister)

var bristende fulde,
| de orkede ikke mer.

10 Rørd.B.45.
III. orke, V. se orkere.
orke-lo8, adi. fork-. Feilb. orkes-. VSO.

1.16. Feilb). (glda. orkeløs, sv. ork(es)16s,

oldn. orkulauss; til I. Orke; jf. ørkesløs;

nu kun dial.) kraftløs; magtesløs; svag; ogs.:

som intet tager sig for; ledig; uvirksom. VSO.
1.16. hendes Læber mimrer orkeløse. T^it
Jens.AB.31. Feilb.

orkere, v. [(or'ke'ra] (ogs. orke ['(or5'8],

20 orkilere [cnrki'le-'ra]^. -ede. {til Orkis; haand-
arb.) udføre orkis; fremstille ved or-
kis. (hun) sad paa Forhøjningen ved Vin-
duet og orcherede med en Bog foran sig.

MMøller.Præstefruen.(1907).87. hun (har)
lært hende at orkere smaa blikhaarde
Blonder til sine Søndagskraver. ThitJens.

(BerlTid.-^Viil918.Sønd.l.sp.l). \\ hertil Or-
ker(e)-naa\ (MMøller.Præstefruen.(1907).89)

(jf. Orkisnaalj.
30 orkes-las, adj. se orkeløs.

Orkester, et. [(or'kæsdor] ell. (nu kun
gldgs. ell. spøg.) [mr^SæsåQT] (jf.Leth.(1800),
114. ChrMøll.ÉS.7. samt skrivemaaden Or-
sjester. MusikL.(1801).183. StormP.Bedre
BørnsFolk.(1930).39). (i bet. 1 ogs. m. gr.-lat.

form Orchestra (ogs. i best. stilling). Gertz.

A.22). best. f. orkest(e)ret; flt. orkestre, (fra
/V. orchestre, ital, lat. orchestra, af gr. or-

chestra, til gr. orchéesthai, danse; jf. or-

4pkestral, orkestrere) 1) i oldgræsk teater:

den plads mellem scene og tilskuer-
plads, hvor koret optraadte. HSchwa-
nenfl.OK.94. de 24 gamle Acharneere . .

kommer styrtende ind fra venstre Side
og løber rundt paa Orchestra. Gertz.A.22.

2) (nu 1. br.) i moderne teater: den plads
foran scenen, hvor musikerne er an-
bragt; (nu alm.:) orkestergrav; ogs.:

musikernes plads i en koncertsal (MusikL,
50 (1801).183. Meyer.^) ell. dansesal (VSO.).

(jeg skulde) spende dig for Rumpen saa,

at du skulde falde Hovedkulds ned i

Orchestred. Holb. UHH. Prol. 3sc. MusikL.
(1801).183. HCAnd.L151. *(han) lod sig

vise Vei til Scenen op.
|
Her med en Sang

ham hilste høit Capellet,
|
Som i Orche-

strets Dyb forsamlet var. PalM.V. 287. \\

om musiktribune i det fri. Holst.Album. ru.

3) (jf. I. Kapel 2) større (efter visse regler

60 sammensat) ensemble af instrumental-
musikere. Skuesp.IIIl.88. *Har først

kun Orchestret begyndt sit Spil, I
Strax

maae sig Fødderne flytte dertil. Heib.

Poet.VIL362. Musiken brusede fra det
rigtbesatte Orchester. HCAnd.IIL366. Det
fulde store Orchester omfatter Stryge-,
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Blæse- og Slaginstrumenter. MusikL.II.
155.

II
om (ell. m. særlig tanke paa) in-

strumenterne ell. musikken; spec. (1. br.) om
orkestermusikken i en opera olgn. LTid.1754.
182. »Orchestret lød. Aarestr.SS.IL173.
^komponistens) Orkestre (o: i en opera) er

behandlet med en sjælden Finhed i Far-
vegiymngen.Pol.^yal921.6.8p.l. Jf.: (han)
synes at besidde ualmindelige Evner for

at instruere Amatører, saa de „spiller
Orkester" lige saa godt som Profes-
sionals. DagNyh?^lxol921.2.sp.5. NatTid.^Vs

1929.M.11.SP.6. II
billedl. *Hør Himmelens

Orchester, | Som spiller til din Tale I Ly-
net hlinker. B:eib.Poet.IIL159. Fra hver
Salon (o: selskabelig kreds) hørtes en Tone
>der lod sig skelne i det store Orkester.
AFriis.BD.I.203. Ved verdenskrigen blev
denne enhed (o: mellem Europas magter)
brudt . . ganske officielt gik Rusland selv

ud af orkesteret. GadsMag.1927.485. En
Redaktør har ikke Lov til at sætte et surt

Ansigt op. Nu . . maa vi gi Læserne Lov
til at være glade; derfor har jeg sluppet
hele Orkesteret løs denne Gang. Sy-
nes Du ikke, det tar sig ud . . med den
fede Overskrift: „Sejren"? Grz/rLemcAe.T.

III.108. Orkester-, i ssgr. (især J") af
Orkester (3), fx. (foruden de ndf. medtagne)
Orkester-akkompagnement, -anfører, -di-

rigent, -instrument, -komposition, -kon-
cert, -leder, -ledsagelse, -musik, -musiker,
-nummer, -opførelse, -personale, -prøve,
-sats, -spiller, -tribune, -værk. -g^raT, en.

[2] (teat.) den sænkede plads foran scenen i

et moderne teater, hvor orkestret (8) er an-
bragt. BerlTid.''hl925.Aft.l.sp.2. Tilsk.1927.

1.310. -plads, en. 1) [2] i visse teatre be-

tegnelse for de nærmest orkestergraven ell.

scenen beliggende tilskuerpladser (fr.lsiVLteuiis

d'orchestre;. TelefB.1933.sp.3Ul. 2) [3]

plads som musiker i orkester. Bergstrøm.M.
21. orkestral, adj. [(orkæ'sdra'i] (eng.

fr. orchestral) J^ adj. til Orkester 3: som hø-

rer til, er skrevet for, udføres af et orkester,

henhører til, angaar orkestermusik olgn. Ber-
lioz sætter undertiden en orchestral Masse
i Bevægelse, saa stor som man aldrig før
har k\enåt.RBergh.M.75. (komponisten) bør
ikke først componere og derpaa instru-
mentere, men tænke og undfange orche-
strsilt. Mu8ikL.I.382. \\ billedl. I nogle ..

af hans musikalsk set pragtfuldeste Digte
overdøver denne orkestrale Musik Sjælens
sMlle Stemme.Rimest.FraStuckenberg tilSee-

dorf.I.(1922).30. Den lille Gruppe (er)
svag og tynd i sin Virkning vea Siden
af Relieffets vældige, orkestrale Magt.
GadsMag.1928.585. orkestrere, v. [cor-

kæ'sdre-'ra] -ede. vbs. -ing (S&B. se ogs.ndf).
{fra /"r. orchestrer; til Orkester) J^ udar-
bejde et musikstykke for de forskellige or-
kesterstemmer; udsætte for orkester; in-
strumentere. MusikL.II.156. I høj Grad
har Verdi som ældre forfinet baade sin
Melodik, Harmonik og Orchestrering.

BBergh.M.98. de passionate Gestus, Op-
svingene og Apoteoserne (o: i en opera)
— som altid orkestreret sammen med
vældig NiitMOS\iQt.PoU''liQl928.16.sp.2.

\\

billedl. Orkestreringen af „Helenes Bal" i

„Nutidsbilleder" (af Topsøe).VilhAnd.VT. »
192. (Verhaeren er) en Titan, der orke- M
strerer Rummets Elementer og Menneske-
hjærtets oprindeligste Lidenskaber. Frm-

10 Møll.(Belgien.(1916).170).

Orkidé, en. [oorkiide-'] (m. lat. form
Orchidea. Oehl.XVl.79. — nu næppe br.

Orkid. flt. -er: JHSmidth.Haver.252. VSO.
IV. 0211). best. f. orkideen; /?<. orkideer, {ny-

lat. (flt.) orchideæ (Linné), dannet til gr.

årchis, urt med testikelformede rodknolde,

egl.: <es<i/ceZ; Jf. Hundenosse 2) ^ betegnelu

for de til gøgeurtfamilien, Orchidaceae, hø-

rende planter; gøgeurt (3); især om de tro-

^ piske arter (ofte dyrket som prydplanter).
Drejer.BotTerm.254. Samlinger af Orchi-
deer iidiOstmåien.StBille.Gau..46. oppepaa
Træernes Bark dyrkede Almeida sine Or-
\dåeQT.jyJens.SN.99. MentzO.Bill.330. den
luksuøse Privatbil, der kæler ømt for En
med sine bløde Hynder og sin raffinerede
Orkidé i Blomsterholderen. H^Wmawn.D
P.38.

li
billedl. *Hvor kommer denne Glæde

fra?
I
Er den ei en Orchidea, |

Hvis Pa-
30rasiter Træet smj^ake? Oehl.XVI.79. De,

der havde ordets gave og stemning, kunde
udfolde en orkidé af selvforagt, der var
pragtfuld i sin degenererede sut. Hjortø.

HH.140.
II

hertil: Orkidé-gartner, -hus, -jæ-

ger, -kultur, -samling samt (fagl.) -olie (fin

æterisk olie af Cananga odorata. VareL.^931).
orkilere, v. se orkere. Orkis« subst.

['(orkis] (af ital. occhi, øjne (om de mange
smaa huller, som dannes ved orkis); jf. ox-

40 kere; haandarb.) betegnelse for et kvindeligt

haandarbejde, der bestaar i knytning af
kunstige smaaknuder i mønstre v.hj. af et

særligt redskab (skytte, spinet, orkerenaal);

frivoliteter (jf. Frivolitet 2). Meyer.^

(1878). 587. Orkis. Nyt i Haandarbejde.
AnnetteJensen.(bogtitel.l906). slaa orkis,
orkere. OrdbS. \\ hertil Orkis-arbejde (Ester
Høyer.Bogen omOrkis.[1913].Indl.) , -knude
(AnnetteJensen.Orki8.[1906].7),-naa\(8mst.6).

50 ork-les, adj. se orkeløs.

Orlog, en. ['(orlcoq] flt. (sj.) -er (LTid.
1723.274.1730.8). (alda. orlogh, orloff, ør-

logh, intk., æda. orlogh (Harp.Kr.180), or-

luffh (smst.190), SV. orlog, orlig, jf.oldn.
ørlygi; fra mnt. orloch, orloge, orlich ofl.,

oldfris. orloch, oht. urliu^i; smsat. af et præ-
fiks (se u. ordele^ og vistnok et subst. besl.

m. got. liuga, ægteskab, liugan, gifte sig;

grundbet.: tilstand, i hvilken (edelige) over-

60 enskomster er brudt, ell. lign.; i nord. er ordet

vistnok delvis sammenfaldet med oldn. ørl9g,

skæbne, strid (osax. orlag, urlagi, oht. urlag^,

dannet af sa. præfiks og en afledn. af verb.

lægge) 1) (nu kun arkais., sj.) i al alm.:

kria; kamp; strid, (kejserens) Krigs-
Folk bestaar i hans Undersåtter og Sla-
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ver, som uden Løn skulle gaa i Orlog,

naar de tilsigis. P/?w^.X>P.6'04. *i Orlog og
i Freå. Holb.Metam.5. Krigeren kommer
fra Orlog, og taler om fremmede Lande.
Blich.(1920)JL10. *Ei heller var jeg til

Orlog sen;
|
Jeg maatte hans Banner bære.

Ing.RSE.YI.221. alle Stæderne i Forening
(burde) begynde Orlog mod Dronningen.
KrEr8l.DM.186. 2) {betydningsindsnævringen
udgaar maaske fra ssgr. som Orlogs-flaade,

-skib, se KNyrop.OL.i.93, ell. fra de i ældre

tid alm. synonym - forb. som fejde og or-

log, orlog og krig (se Kalk.III.386)) ^ ^
krig ell. krigstjeneste til søs. Greven
af Forbin . . har merkelig i sin Tid di-

stingverit sig til Søes heldst udi de tvende
sidste Orloger, som Søe-Magterne havde
med Frankerige. i:TidJ 750.8. Nord-Stier-
,nen, i sidste Orlog, var det første Skib
der forandrede sine gamle Stænge, Vinde-
Reeber og Pertyr Linier. OeconT.V.43. (re-

næssancetidens) Skibsfart var ensbetydende
med Orlog. JVJens.NA.136. \\ nu næsten kun
i forb. til orlogs, i krig til søfr; i krigs-

tjeneste til søs; i marinen; paa et orlogsskib.

*Ha, troe mig, det er Herrefærd til Or-
logs I Æ;i^.('iPi4;.IJI.i87. Matros som tiener
til Orlogs. FiS0.I7.0558. Søværnepligtige,
der have gjort mindst 1 Togt til Orlogs.
Lov^yd868.§18. (han) aftjente sin Værne-
ligt til Orlogs. Baud.GK.334. *hin bolde
"ngdom . .

I

der Poenere i Tusindtal,

orlogs-mæssig, -skib, -standj. nu næsten
kun (^, ^) til Orlog 2, fx. (foruden de

ndf. medtagne) Orlogs-hospital, -liv, -skik,

-station, -væsen, endvidere betegnelser for
genstande, der hører til et krigsskib ell. ma-
rinen (især i modsætn. til koffardiskibe, jf.
Koffardi- i ssgr.), fx. Orlogs -gøs, -jolle,

-kanon, -skyts, -udrustning, og (tit dels

?? _
saa Hav blev rødt, til Orlogs vog. StSprO.
Nr.70.51. fare til orlogs, se II. fare 1.2.

(nu næppe br.:) gaa ^drage. VSO) til

-orlogs. *I Danmarks Ungdom havde de
for Skik:

| Med Vaaren ud til Orlogs
Manden gik,

|
Sig Guld for Staal, Mund-

godt for Guld tiltusked.
|
Paa Vand, paa

Land man tumled sig.Blich.(1930).XXX.
188. jf.: *siig mig nu, ifald det gik til

Orlogs. Ew.(19U).III.187. || fra orlogs,
(nu næppe br.) fra søkrigen; fra marinen. De
skulde høre Nyt fra Orlogs (d: fra en korvet).

Goldschm.VII.279. f Orlogger, en. (ogs.

Orloger. LTid.1753.333). flt. d. s. (Sort.ES.
E3v.Flr. Grundtv.PS.I.253.III.307. Blich.

(1920).XXVII.40) ell. -e (LTid.1753.333.
Grundtv.Snorre.I.142. Blich.(l 920).XXVI.
201.231). {fra holl. oorloger, mnt. orlogere,
kriger; til Orlog ell. mnt. orlogen, glda. or-
loghe, /øre fen^) \) søkriger; orlogsmand
(1.2). *Frem foer den Orlogger (o: britten)

modig og vild,
|
De Baade (o: danskernes)

han agter at iLnuse.VKHjort.Sangbog for
IIaandværksstanden.(1809).118. smst.119. 2)
(større) orlogsskib; orlogsmand (2). *De
store Orlogger paa Strømmene ud | Frem-
skriider berusted' og reede. Sort.ES.Dlr.
Den sidste Orlogger, som kunde prøve
Størke med Hav og Fjender, var gemt i

en af Norrigs Havne. Grundtv.Udv.il.387.
{Njorvasund, hvor) først en engelsk Fre-
gat, siden en Orlogger vilde nøde ham
(o: Just Juul) til at stryge sin Vimpel.
sa.IiS.96. Orlons-, i ssgr. ff Orlog-. se u.

foræld.) betegnelser for forsk, krigsfartøjer

10 som Orlogs-brig, -dampskib, -fregat, -kut-
ter, -lugger, -skonnert, -bog, en. bog for
søværnets værnepligtige med oplysninger om
deres forhold i tjenesten (svarende til sol-

daterbogen for hærens menige). Bek.Nr.llO
^kl914. -fart, en. (1. br.) det at fare til

orlogs, sejle som sømand (gøre tjeneste)

paa orlogsfartøjer, i marinen. LTid.1740.34.
V&H. Scheller.MarO. -fartaj, et. fartøj
til krigsbrug; især: baad, som hører til or-

20 logsmarinen og er orloasmæssig udstyret.

Harboe.MarO. Scheller.MarO. -naade, en.

(f -flode. LThura.Foet.228. Slange.ChrlV.
209.709. Bagges.L.L210). samling af krigs-

skibe ell. samtlige krigsskibe, som et land har.

Funch.MarO.Il.36. *en Orlogsflaade blev
derude | med Mand og Mus, Kompas og
Flag og Klude. Drachm.UD.327. Ottosen.

VE.II.229. -flag:, et. s/^ec^j/.Kongeflag 1,

Krigsflag^: dannebrog med split; splitflag.

30 medens Orlogsflaget (o: paa en korvet)

langsomt udfoldede og igjen sænkede sig

for den lette Nordenvind. Goldschm.VIl.
255. føre OrlogsUsig.Scheller.MarO. -folk«
pi. 1) [11 (nu næppe br.) soldater; mili-

tær(e). Moth.054. 2) (nu 1. br.) personer,

der gør tjeneste i marinen. VSO. de mili-

tære og orlogslol^.LCJensen.Mennesketog
Menneskelivet.(1906).81. -færd, en. {ænyd.
d. s.) 1) [1] (nu næppe br.) krigstog; krig.

40 billedl: *l Jesu Navn med draget Sværd
|

Vi staae i ærlig Orlogstærd. FrEamm.T
B.39. 2) (højtid.) krigstogt ell. krig til søs.

*Hver Dansk vi Haandslag byde,
|
Hver

Vender Orlogstærd. Ing.VSt.52. kong Sven
af Danmark (udrustede) en stor (flaade) og
sendte den på orlogsfærd til England.
FKierkegaard. Vitals Kirkehist. I. (1889). 172.

O -sa»t, en. (jf. Kapergast samt Gast S)

d. s. s. -matros. VSO. Drachm.VI.387. saa
50 uligt som en dansk Orlogsgast og hans

brune Pige paa en Dansebod i Levanten.
VilhAnd.FM.il. -havn, en. (jf. Krigs-
havnj havn for krigsskibe. PScavenius.Til
Søs.(1896).14. Scheller.MarO. -helt, en.

(poet.) tapper søkriger; søhelt. *Vort Føde-
land var altid rigt

| Paa raske Orlogshelte.
Rahb.PoetF.I.185. Rich.I.173. -kaptajn,
en. egl.: kaptajn paa et orlogsskib; marine-
kaptajn. Orlogs Kapteinen eller Sømands

60 Liv og Sæder. Frit oversat efter den en-
gelske OriginsLl. (bogtitel.l808J. \\ især som
betegnelse for en bestemt søofficersgrad sva-

rende (fra ca. 1858 til 1868) til komman-
dør (2.1), efter 1922 rangerende mellem kap-

tajnløjtnant og kommandørkaptajn. Scheller.

MarO. LovNr.345ysl922.§28. -mafft, en.
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en stats krigsmagt til søs; sømagt. *Hollands
Orlogs Magt sig flink i Søen Tøråe.LThura.
IIansRostgaard.(1726).93. den Hamburgske
Orlogsmagt . . bestaaer af een eeneste
Jagt med et halvt Dosin Kanoner, ^a^^es.

L.1.188. D&H. -mand, en. (glda. orloghs
man (i bet. l.ij) 1) om person, l.l) [1] (nu
næppe br.) kriger; krigsmand. *en tapper
Orlogs-Mand, | Som nyelig med sit Sværd
drev Fienden af det LsLnå. Eelt.Poet.67.

(min) Konge er en streng og vældig Or-
logsmand. /w^.75f.J7.i5. han får af de
bedste orlogsmænd (stridsmænd), både
Sællandsfarer og Jyder. ADJørg.L881. 1.2)

(nu 1. br.) søkriger; orlogsgast, den Con-
duite, og Mandighed, som en . . ærekær
Orlogsmand egner og: smstasLer. SøkrigsA.

(1752).§729. Tode.S.45. *Velkommen hjem
fra Kampens Brag,

|
I kjække Orlogs-

mænd I
I
Fra Toppen vaier Seiers-Flag,

|

Jeg kjender Jer iglen. ABecke.29. 2) (jf.
Kongemand 3; mods. Koffardimand 2) d. s. s.

-skib. Moth.054. *den sidste Orlogsmand
|

Af Danmarks stolte F\siSiåe.Blich.(1920).

XXIV.8. HarbocMarO. *Frem gled, med
stolt Gallionsfigur,

|
den kugleskrammede

Orlossmsind.Børd.KI.17. -marine, en.

(jf. 1. Marine 1) et lands flaade af krigs-

skibe med alt, hvad dertil hører. GFUrsin.
Dampmaskinen.^(1842).101. Scheller.MarO.
-matrois, en. (jf. -gast) matros paa
krigsskib. Harboe.MarO. Wolfh.MarO.522.
-mæssig:, adj. 1) [1] (nu næppe br.) krigs-

mæssig. *Ildproppet Munde (o: kanonerne)
loed sig, orlogsmæssigt høre.ChrFlensb.
DM.IL130. 2) i overensstemmelse med, sva-
rende ell. hørende til forholdene paa krigs-

skibe, i marinen. Vel roet I Aarerne ind I

lød nu Peer Matros' orlogsmæssige Kom-
mando. Drachm.E0.146. Skonnertbriggen
var som de fleste Frugtfarere udhalet
næsten paa orlogsmæssig Fapon. sa.P7.45.
-skib, et. (f Orlog-. Holb.Intr.I.581. Cit.

1794.(SøkrigsA.^£bbbb4^)). (større) skib be-

stemt til krigsbrug; krigsskib; tidligere spec.

om linieskib (1). (jeg) haver antaget mange
fremmede kriigs-folk, og tillaver orlogs-
skibe (1871: Kiigsskihe). lMakk.l5.3(Chr.
VI). Eolb.DH.II.183. Hans Faer har med
en Fregat taget et Orlogsskib. Tode.S.9.
Harboe.MarO. Linien . . bestaar af: 6 Or-
logsskibe paa tilsammen ca. 18000 Tons,
24 Torpedo- og Undervandsbaade . . Mine-
spærringsmateriel . . FlyvematerieLZoviV^r.
345''U1922.§4. -stand, en. (nu næppe br.)

om orlogsfolk, betragtet som en særlig (sø-
mands)stand. Mall.EG.49. fandt han disse
Unge blandt O riogstandens Søemænd,
da bleve de hans Venner, smst.45. -stan-
der, en. stander, der er kommandotegn for
en kommandør som eskadrechef. Sal.lV.1099.
-staTn, en. (poet.; sj.) d. s. s. -skib. *den
svage Styrmand bæver

| Brat for Storm
og Bølge- Slag,

|
Drejer af for Orlogs-

Stavne. Grundtv.SS. V.6. MO. i/.
*O ri o g s -

Digter-Stavn brugt billedl. om et (pom-

pøst) digterværk. Eeib.Poet.X.211. -tjene-
ste, en. (krigs)tjeneste i flaaden. (han blev)
tagen til Orlogstjeneste som Halvbefaren
og udkommanderet i en Kanonbaad.GoM-
schm.VII.425. Scheller.MarO. -tog:, et. (nu
næppe br.) d. s. s. -togt. (Kalk.V.784). Am-
berg. Larsen, -tog^t, et. togt med et krigs-

skib. Styrmænd, der have gjort 2 Or-
lo^stogter. Lov''^U1868.§22. Scheller.MarO,

10 -Timpel, en. vimpel, anv. som kommando-
tegn for en skibschef. Scheller.MarO. SaU
V.766. -værft, et. værft, hvor krigsskibe

bygges; i best. f. spec. om det paa Refshale-
øen ved Kbh. liggende værft (jf. Holm 2.ij.

Fra Orlogs-Verftet til Dokken, fra Dok-
ken til Rheden (var Gerners gang). MalL
EG.47. Lov^^lzl854. LovNr.90^V3l924.§13.
Orlov, en. ['(orjlcou] best. f. (1. br.) -en

['mrilcnu'an] (glda. æda. oldn. orlof ; laant fra
20 mnt. orlof; om første led se ordele, om sidste

led se II. Lov; jf. orlove) 1) (jf Forlov 1;
især arkais.) i al alm.: tilladelse; lov
(ILl). *Alt skal den os Orlov bede,

|
Som

vi giennem skulle stede,
| Ej skal hver

der giennem fare,
|
Med vor staalne vare.

LKok.(PSyv. Viser.(1695).584). tage sig selv
Orlov. Jwn^e. *Je^ kommer hjem med Or-
lov (o: tilladelse til ægteskab)

\ Fra Paven.
Oehl.AV.8. At give Orlov til noget. MO.

30 Det er for at sikre sig selv Orlov til slige
overlegne og vittige Udbrud, at Hamlet
benytter Vendingen: „Jeg er kun gal ved
Nord -Nord-Vest.« Brandes.VIII.439. »Or-
lov, min Drot, jeg beder, | At føre her
min Viv, | Fru Jeanna, frem for eder.
Recke.FJ.23. 2) (især arkais.) tilladelse
til at drage bort; hjemlov; ogs.: af-
sked(igel8e) (fra et embede, en bestilling,

en tjeneste), han (lod) sig ogsaa overtale
40 til at give Folket Ov\o\.Grundtv. Snorre,

11.124. *(Kalanus)^ er min (o: Alexanders)
Mand, han har min Fane fulgt,

| Og uden
Orlov vil han den ioT\2ide.PalM.TreD.205.
i Artaxerxes', Kongen af Babels, to og
tredivte Aar, kom jeg til Kongen, og ef-

terat et Aars Tid var til Ende, begjerede
jeg igjen Orlov (Chr.VI: forlov; 1931: Til-

ladelse til at rejsej af 'K^ongen.Neh.13.6.
Kongen gav ham Orlov til Rejsen. JTang.

50 Bibelhist. Udvidet udg. (11. opl.1886). 78. jf.

:

*Saa koldt du kunde give mig min Or-
lov,

I
Forvise mig for evig fra dit Hierte.

Oehl.ES.196. || tage orlov, tage afsked.

*Han Orlov tog, og drog med Sorg
|
Alene

til sin Fædrehorg.Winth.V.lOO. 3) fri-
tagelse for tjeneste ell. funktion i et

vist tidsrum; især om embedsmands fri-

tagelse for embedsvirksomhed en vis tid (uden
for ferierne) ell. (Ja;) om militærpersons fri-

60 tagelse for tjeneste (m. ret til at forlade gar-

nisonen, rejse bort) for kortere ell. længere

tid. det var som Regerings-Præsident i

Eutin med halvandet Aars Orlov, at (grev

Stolberg) tiltraadte Rejsen til Syden, i^r

Niels.R.II.239. hvis jeg (o: en officer) ikke
havde min bestemte Orlov, saa forlængede
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jeg til den Tid Kuren bare for at undgaa
at pakke. KLars.Ci.228. Rettens Formand
kan meddele en Nævning Orlov under
Samlingen for en bestemt Tiå.LovNr.SS
'"'/b1909.§101. if. MDL. ofte i forb. som faa
(Scheller.MarO.), give (Tjenesteregi. 85),

have (Scheller.MarO.), søge (smst), tage

f (S&B. Tilsk.1921.IL21) orlov. || om rigs-

dagsmands fritagelse for mødepligt i et

vist tidsrum. FolkethingetsForretningsorden.

(1864).§43. ForrFolketing.§43. orlove, v.

[^coTilmuQriWvQ] præt.-tde ell.f or\oiie( Moth.

054); part. -et ell. f orloft (smst). (ænyd. or-

loffue, oldn. orlofa; fra mnt. orloven, jf.

<2/. erlauben, ^of. uslaubjan; til Orlov; nu
kun arkais.) 1) til Orlov 1: give tilladelse.

Moth.054. 2) til Orlov 2: give hjemlov,
permission, afsked; refl. ell.i pass.: tage
afsked (fra en tjeneste), (jeg) traadte i

russisk Tjeneste, som jeg efter sex Aars
Forløb atter orlovede mig fra med et Par
Ordener og et Par Skjepper Rubler. 5Zic/i.

(1920).Y1L58. Harald maatte i Begyn-
delsen af September Maaned orlove sine
Tropper, som manglede Proviant og ikke
længer lod sig styre. JohsSteenstr.EE.33.
Saaledes orlovedes Hanseaterne (o: de
hanseatiske udsendinge) fra den danske
Konge, og alt endte paa det bedste, ^r
Ersl.Erik afP.24. Orlovs-penge, pi. (til

Orlov 2) ^ pengegodtgørelse, der tildeles

værnepligtige befalingsmænd ved hjemsendel-
sen. Lov''^U1867.§12. LovNr.96^^/sl903.§4.
Orm, en. [or'm ell. o-rm] LIøysg.Anh.21.

fit. -e ell. d. s. (i bet. 1: Agerbech.FA. IL. 42.
Fleischer.B.213. I)rachm.VS.169. jf. Moth.
055 (u. Ormehrynde). i bet. 2: Bang.HH.
14. VØsterberg.Shak.L.96. i bet. 4.3: KMich.
MT.33. i alm. spr. kun koll. (vAph.(1764).
HelgeKaarsb.HM.108. BerlTid.Vil934.Aft.
7.sp.3) og som udtr. for sygelig tilstand, se

bet. 2) ell. (nu ikke i rigsspr.) -er (Holb.Ep.
LI.178. Reiser.IL.255.IY.123. OeconJourn.
1757.210. jf. Thorsen.72). {æda. orm, slange,
orm (Harp.Kr.321. AM.), oldn. ormr, eng.
worm, ty. wurm, got. waiirms, jf. lat. ver-
mis, orm, gr. råmos, træorm)

1) om dyr med langstrakt (pølse-
formet) legeme, især uden lemmer og
bevægende sig (krybende) ved bugt-
ning af kroppen, l.l) (jf. bet. 1.5 samt
n. Kryb 1; nu næppe br. uden for ssgr. som
Bore-, Gælle-, Ild-, Korn-, Kælder-, Pæle-,
Sankt Hansorm olgn.) i al alm. alle orme
(1871: alle Kryb; 1931: alt Kryb;, som
krybe paa \oxdiQn. lMos.8.17(Chr.YL). al

Natur, baade Dyrs og Fugles, baade Or-
mes (1907: Krybdyrs; og Havdyrs, tæm-
mes. Jac.5.7. see til alle andre Mennisker,
see til Dyr, see til Fugle, ja Orme selv,

Naturen haver indprentet Kierlighed udi
alting. Holb.Tyb. 111.2. alle de brogede
Orme, som krybe paa denne Klodes Over-
flade. Tode.ST.L.113. (Oehlenschlåger) var
livsfrisk som et Barn, der glæder sig . .

over den flyvende Fugl, over den sprag-

lede Blomst, over den krybende Orm i

Græsset. Hauch.A.II. 89. 1.2) O/- Edder-,
Hassel-, Hav-, Hug-, Hær-, Lind-, Lyn^-j
Midgaards-, Staalorm ofl.; nu især arkais.,

poet. ell. dial.) om slange ell. slangelig-
nende dyr; spec. (dial ) om hugorm, sjæld-

nere snog ell. staalorm. ormene (1871 : Slan-
gerne^ \viås\ede.Visd.l7.9(Chr.VI). vAph.
Nath.y11.331. *For gamle Orne (o: Beg-

10 nar Lodbrok)
|

Blir Tiden lang,
| Men

vidste Grise, | Hvad Orme spise,
| De

tøved ei. Grundtv.Kvædl.lO. *en Hugorm
. . bed (den lille pige) og hun døde . .

i

Bedre bidt af Ormen,
| end lokket af

flangen. Rich.LL. 12. *KongeI vi lader
vel Trællen dræbe? — | langsomt blandt
Øgler og Orm skal han smægte. Z>racAm.
YS.169. Feilb. Esp.250. OrdbS.(Møn). || om
midgaardsormen. (Thor) forfærdede Ymer-

20 Kæmpe med at trække den store Orm
Jormungarder op med sin Krog. Oehl.P
Skr.LI.41. Mynst.Betr.L280.

\\ (jf. Slange;
m. hentydning til syndefaidsberetningen 1Mos.
3.1ff.) om djævelen. *Hvem Satan er? Han
er den gamle Orm,

|
Som søger at for-

dærve Jorderige. Grundtv.PS.LI.38.
||

(he-

rald.:) PBGrandjean.Heraldik.(1919).140.
\\

ordspr. msin træder ormen saa længe
paa halen (ell. stjærten. VSO.), at den

30 vender brodden til olgn. {omdannelse

af ældre ordspr., der vist egl. hører til bet.

1.1, jf. PLaale.nr.214 og lign. udtr. m. eng.

worm, fr. ver; sml. ogs. Kat sp. 199^^) Mau.
lL.402f. Moth.055. Frem.DN.565. 1.3) (jf.
bet. 1.5; ofte uden skarp adskillelse fra bet.

l.i) om dyr, der (under hele deres udvikling)
er uden leddede lemmer ell. skelet, i alm.
spr. især om regnorme og sandorme (jf.
Agn, Medeorm^; i zool. spr. tidligere m.

40 mere ell. mindre omfattende bet. (tillige om
bløddyr, skaldyr olgn.; se Raff.(1784).89.
Funke.(1801).1.510. SaVXVILL.623), nu
kun som fællesbetegnelse for flad-,
led- og rundorme (og til dels enkelte an-
dre), Vermes (Vermidea). vAph.Nath.VL.37.
Brehm.Krybd.748. De hvide, halvtamme
Hejrefugle . . pikkede Larver og Orm i

Plovfuren. HelgeKaarsb.EM.108. en Lyst-
fisker og hans Ledsagerske (gik) i Land

50 for at grave Orm. BerlTid.Vil934.Aft.7.sp.3.

jf.: Paa Urtepotter ser man ogsaa de saa-

kaldte „Hvide Orme", som dog oftest ikke
er Orme, men de saakaldte Springhaler
(Podurer), vingeløse Insekter. Spårck.ND.
210. jf. bet. 4.2: *Den kjære Gud og Ska-
ber den mindste Orm er nær. Lng.RSE.
VLL.240.

II
spec. om indvoldsorme. Orme,

der avles i Tarmene. vAph.(1759). Funke.
(1801).L.537. BøvP.L.717. jf. bet. 2.i: Om en

60 Hest haver Orme i Magen eller Bugen.
HesteL.(1703).A8^. et fortreffeligt Middel
mod Ormer i Maven. Reiser.LL.255. drive
orm, se 11. drive 4.8. 1.4) (jf. bet. 1.3 og 5;

uden for ssgr., som Bark-, Bog-, Hassel-
nød-, Kaal-, Mel-, Silkeorm oft., nu ikke i

zool. spr.) om insektlarver (der lever i og

XV, Rentrykt «/9 1934 81
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fortærer planter, frugt, levnedsmidler, tøj

olgn.). Gud beskikkede . . en Orm, og
den stak Kikajonet (o: en plante), og det
visnede. Jon. ^.7. (man siger) om Kjød,
Ost . . at det vrimler af Orme. Høysg.S.

104. jeg har været plaget af mange Or-
mer paa Kaalen. OeconJourn.1757.210. Un-
der de hede Himmelegne spinder Ormen
sin ^\\ke.Basth.AaT.19. Men Orm, der
svinger

|
Sig paa nysudsprungne Vinger

(o: sommerfuglen). Eeib.Poet.IV. 8. MøUH.
IV.515. jf. bet. 2.2: der er en orm i æblet,
nødden osv.

\ jf. bet. 4.2: *En Orm jeg kry-
ber end paa Jord; | Snart flagre høit, af

tynde Flor, ( De stærke Purpurvinger.
Oehl.E.223. || om maddiker olgn. dyr, der
lever i aadsler; i folkelig opfattelse ofte

til bet. 1.3 og spee. om maddiker ell. orme
(1.3), der menes at fortære begravede lig.

naar et Menneske er død, da skal Kryb
og Dyr og Orme blive hans Arv.Sir.lO.
12. Resten (af ofret bliver) paa marcken
strøed, og bliver Rof-fugle, Orme og Mad-
dicker til deel. Pflug.DP.1084. *Mærker du
(o: den døde), den sultne Orm | Pikker paa
din FyrreMste? Oehl.PSkr.II.Sll. Ormen,
der fraadser i Graven. Grundtv.Udv.VI.9.
alt . . det værste i Verden: Liget, Ormene,
Forraadnelsen og Skelettet, som vakte de
levendes Gysen. JørgenNiels.DH.266. jf.
Ormeland: *Skal jeg end vandre til Ormes
Land (o: dø, begraves)

\ Og gaae gjennem Dø-
dens Skygger. Ing.RSE. ¥11.163. jf bet 5.i

(bibl): de skulle gaae ud og see paa de døde
Kroppe af Mændene, som gjorde Overtræ-
delse imod mig; thi deres Orm skal ikke
døe, og deres Ild skal ikke udslukkes.Es.66.
24. Marc.9.44. *Da skalt du føle Helvede,

|

Og i dets tykke Mulm kun see, | Den
Orm, som evig nsLgerl Ew.(1914).III.228.

II ((D, især poet.) billedl., i udtr. som or-
men gnaver, nager rosen olgn. Rahb.
Tilsk.1791.204. »hvor en herlig Blomst
fremstaaer,

|
Der nager Ormen i dens Vaar.

Oehl.L.11.9. *Men i hendes (o: Frejas)
Frugt jeg fandt

| Fæle Nastronds Orme
nage; | Bitterheden blev tilbage, | Og den
korte Sødme sv&nåt. sa.HE.129. 1.5) i sam-
menligninger, især til bet. 1.8-4. H (jf. bet. 2
og b) m. h. t. (hvad der volder) sorg, skade
olgn. *atter næred | Hun sine Tanker med
en Sorg, der tæred

|
Lig Ormen Dag og

Nat paa Livets Rod. PalM.(1909).1.208.
Det var, som sad der ham en Orm i Sjæ-
len. ^aw^r.T.^55. Alkoholen (kan) volde
Menneskene ondt som en stingende Orm
eller en snigende Sot.Sundhedstid.1907.304.

IJ
i forb. som vride, krumme (vAph.

(1759)) sig som en orm, især i udtr. for
smerte, vaande olgn. *(heksen) tog et stycke
Kriid, skref mange Characterer,

| Sig
vriider som en Orm, studerer, speculerer.
IIolb.Paar8.180. *sønderknuset og bedøvet

|

Han vred sig som en Orm i Støvet. Oehl
L.II.11. *0m paa den ene Side

|
Han som

en Orm sig vreed (o: under brydekamp).

Winth.EF.242. Hun vred sig som en Orm
under en Støvlehæl og græd som et lille

Barn. Schand.SB.147. Feilb.

2) (i ent., koll.) m. mere ell. mindre afsvæk-
ket bet, som udtr. for en sygelig (fysisk)
tilstand, der er ell. antages (ell. tidligere

antoges) at være fremkaldt af orme (1). 2,l)

(til bet 1.3J d. s. s. Ormesygdom, (især i

forb. som have, lide af orm^. Apot(1791).
10 385. Du er ikke rask. Søstersøn . . Det

er maaskee Orm. CBemh.NF.III.78. Pa-
num.356. hos dyr: en Heste -Syge kaldet
Orm. vAph.(1759). især (j/. Børneorm^ om
børnesygdom: *som Barn . . jeg havde Orm
. .

I
Var vranten, syg. Oehl. PSkr. II. 342.

uartige Børn have altid Orm: Mudder i

MsLven.HCAnd.VIII.34. Led Børn af Orm,
fik de Ormeirø. SjællBond.178. 2.2) (især til

bet.l.i) m.h.t. frugt, ved olgn., især i forb. som
20 der er orm i nødden, æblet, der er (gaaet)
orm i træet, skabet osv., om hvad der er an-
grebet af (borende, gnavende) orme (insekt-

larver, ogs. pæleorme, krebsdyr olgn.; seWagn.
Tekn.443), er ormstukkent, ormædt. Moth.O
55. VSO.(se gaa sp.520'^). Frem.DN.732.
Jeg trak en Radise op . . Der var Orm i.

Pol.^hl934.Sønd.21.sp.l. 2.3) (jf. Bismer-,
Bov-, Hale-, Hjerte-, Hud-, Navleorm ofl.)

om forsk, ved bakterieangreb olgn. fremkomne
30 sygelige tilstande. || orm i tænderne,

(talespr.; nu mindre br.) tandsygdom, som
giver hule (ormstukne) tænder; Caries. vAph.
Nath.VI.52. Panum.584. Feilb. jf: Tine
skulde stikke i Tænderne med en Haar-
naal. „Der er den . . Se Ormen" . . der
faldt et Stykke Emaille ned . . Moderen
troede . . det var en Orm, og var der i

kommet tre-fire Orm, havde hun aldrig 1

mere TBjiå^me.Bang.HH.14. || orm i fin-
40 g er en, (j/..Fingerorm 1; nu næppe br.) fin-

gerbyld. vAph.(1759). Lægen.reg. jf.: *(dron-

ning Mabs) Kusk, en lille graaklædt Myg
|

knap halv saa stor som en af de smaa
Orm,

I
der klemmes ud af dovne Pige-

fingTe.VØsterberg.Shak.1.96. ||ormihove-
det ell. hjernen (Goldschm.1.45), (for-

æld.) om en hjernelidelse (som mentes for-

aarsaget af orme i hjernen; jf. ormstukken
hjerne w. ormstukken S); ogs. (m. overgang

50 til bet. 6(2)) om sygelig, abnorm sindstilstand,

griller, fikse ideer olgn. (PSyv.II.37). Bost-
gaard.Lex.032b. vAph.(1759). KristOrd-
spr.nr.6291.

|| f orm (i ha året), d.s.s.

Haarorm 1. at skære (0: klippe) en for

orm. Moth.055.
3) om ting, der i form, udseende minder

om en orm (1). 3.1) {til bet I.2; efter oldn.

ormr, spec. som navn paa Olaf Tryggvasons
skib ormr inn langi; poet, foræld.) drage-

60 skib. *for Næsset laae vor Orm,
|
Og al-

drig strøg vi Seilet. Oehl.HK.84. see hvil-

ket et Skib der kommer seilende . . det

er vist Ormen hin Lange! Grundtv.Snorre.

1.309. 3.2) (jf. Hudorm; til bet I.2-3, om
lille ormelignende ting. Han trak Tobak-
kens sorte Orm frem og klippede en frisk
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Skraa af med Tænderne. NJeppesen. DS.
116. II

(anat.) om det midterste parti

uf den lille hjerne (Vermis). Anat.

(1840).IL 52. Panum.289. \\ t om sene
under hundens tunge, som man tidligere

ofte fjernede hos hvalpe for at sikre dem
mod hundegalskab. Skære en Hund for

Orm. vAph. (1 764). Paulizky. Anviisning til

Sundhedspleie.(1798).318. J/".
Hunde- orm.

Moth.H315. Gsilenorm. Funke.(1801). I. lo

€1. GsiloTm.Lægen.IV.91. Kielsen. A.28.
3.3) i forh. orm i øjet, {jf. oldn. ormr i

auga som øgenavn til Regner Lodbrogs søn

Sigurd, serpentin! oculi . . cognomen (Saxo.
GestaDanorum.I.(1931).254), Øge -Navnet
Snog-Øie ( Orundtv.Saxo.II.250 ), Øgenav-
net Orm -i- Øje (J0lr.SD.II.152), no.dial
ormøygd; sj.) om et uhyggeligt, uransage-
ligt blik. Folk havde ikke kunnet lide at

møde hans Blik. Han havde Orm i Øjet 20

sagde msiti. Pont.DR.II.4. jf.: Du stirrer

som en Orm. Socialdem.^^/nl928.6.sp.4.

4) overf.j om et levende væsen, især per-
son, der ved sin art ell. tilstand minder om,
sammenlignes med en orm (I.3-4). 4.1) (jf.

bet. b.2) om person, der paa en over-
dreven maade er optaget, besat af en
vis tilbøjelighed (mani), se Bog-, Læ-
seorm. 4.2) (jf. Jordorm 2 samt II. Kryb 2,

Maddike 2; især O, højtid, ell. foragt., ogs. 30

spøg.) om et menneske, betragtet som
et usselt, uværdigt ell. ynkværdigt
væsen (spec. (relig.) i forhold til gud).
Mennesket, den Orm (1931: det Kryb),
og Menneskets Barn, den Maddike IJ06.
25.6. *harmes ikke over I En Skabnings
Dristighed! — En Bøn, som Ormen vo-
veT\Ew.(1914).IL155. Heltinde du er gal

|

Som hører paa en Orm.Wess.55. *den arme
Orm (o: Aladdin),

|
Hvor skulde han faae 40

den (o: en handelsbod) fra. Oehl.A.95. *Kom,
bad dig (i punchen), Orm I Du plettes jo

endnu | af Jordens M.ulålHostr.SpT.L4.
hvad formaae vi stolte Orme, naar Her-
ren tager sit?SvendbAmt.1919.133. 4.3) (tale-

spr., nu mindre br.) om et (lille) barn.
Lad mig (0: en frugtsommelig kvinde) kun
komme under Tag og faae Brød, til den
lille Orm er født. Ing.LB.II.98. Jeg kom-
mer ind i Barnestuen for at see til min 50

stakkels syge Orm. Hrz.V.16. Gylb.VLSl.
„de smaa Orme derhjemme I** . . — „Or-
mene, Peer Matros ?** — „Javel; Rollin-
gerne.''Drachm.E0.138. De sølle Orm har
ingen Skyld i, at de kom til Verden som
Horeunger, fordi deres Mor er en Tøjte.
KMich.MT.33. om dyr (sælhundeunge): Kaa-
lund.432. 4.4) (jarg., 1. br.) om en voksen
ung pige; p igebarn. OrdbS. jf. Buchh.MC.
87. 60

5) (jf. bet. 1.3-5 (spec. sp.l283^^) (om gna-
vende, aadselædende, sygdomvoldende orme),
sml. bet. 2; nu især iD) overf., om varig,
pinefuld, urolig (sjæls)tilstand. (næ-
sten kun i ent. og ofte i forb. m. gnave, nage,
plage olgn.). 5.1) (især højtid.) i al alm.,

om kval, nag, pine olgn. 'Sjælen . .
]

Omsonst giør modstand, og vor Ondskab
os bebrejder;

|
Den siger. Menneske, du

gaar ej rette Vej,
|
Er os en naggend Orm.

Holb.Sat.I.A5v. »Fortærer Længsels Orm
dit Hjertes Røååer? PalM.TreD.32. Bitter-
heden over at see mig ringeagtet . . er
en nagende Orm i mit Hjerte. Oversk.NO.
24. Sultens Orm gnavede mine Indvolde.
Kofoed-Hansen.KA.IL121. jf. bet. 1.4: Naar
vi tale om det sønderrivende Nag, om den
lønlige Angest, der fortærer den Skyldiges
Hierte, da kalde vi den en Orm, som ikke
vil døe. MynsLBetr.1.280. 5.2) (jf. Bogorm
2.2; nu ofte lidt spøg. ell. iron.) om en (for
en person ejendommelig) yderliggaaende, over-

dreven (varig) tilbøjelighed ell. lyst i en vis

retning; herskende tilbøjelighed; liden-
skab; passion; mani. (især m. nærmere
bestemmelse ved adj., gen., præp.-led olgn.,

i forb. som have en orm for (at), have den
orm at, det er hans orm at osv.). *om det
Præsten er tilladt | Mod Daarlighed at

storme
; |

Hvi er Poeten da forhadt,
|
Som

leer af andres Orme? Reenb.IL42. *det er
ey Kierlighed,

|
Som mig (o: gudinden

Avind) hid haver bragt, en anden Orm
mig plager, | Jeg setter heller Splid . .

j

Det er min største Lyst. Holb.Paars.lO. vi,

som har reist Udenlands, har gierne den
Syge eller Orm . . at vi vil fortælle, hvad
vi har hørt og seet paa fremmede Stæ-
der, sa. G W. IV. 8. (jeg) fik et Brev fra

Z., som gav min dramaturgiske Orm nyt
Liv. Rahb.E. 11.71. det (er) nu engang
. . hans Orm, at rose Alting. Oehl.Tieck.1.

367. en Bogorm har jeg aldrig været,
men Bøgerne har altid været min Orm.
Grundtv.PS.IV.590. Kofoed-Hansen.KA.II.
177. (hans) nagende Orm synes at have
været den ubændigste Længsel efter at til-

\vih\es.Fridericia.( Verdenskult.VI.425). Hid-
set af min gamle Orm for Blicherstudiet.
Aakj. Blicher. (1926). 33. \\ talem.: Hvert
Menniske har sin Orm. Eolb.GW.(1724).
Ise. Biehl.(Skuesp.VI.275). du vil nok hel-

lere forslaae Tiden med Dobbel og Spil,

end med ærlig, uskyldig Drik? Nu, Herre-
gud 1 hver Menneskesjæl har sin Orm i

Verden. Ing.KE.1.22. jj tidligere ogs. i forb.

ormen stikker ham. *Jeg, naar Ormen
stikker mig,

|
Og i min Hierne primer, '

Vil til at efterabe dig (0: Bording),
\
Og

giøre mig til Ru.mer.Reenb.lI.106. Moth.
S810. jf.: *Siigl os hvad Verse-Orm dit

skiøre Hoved stak,
|
Da du slig Poésie af

Hippocrene år2ik.LTid.l745.98.
Orm-, i ssgr. se Orme-.
orme, v. ['oCOrma] -ede. (sv. orma sig,

bugte sig, eng. worm, ty. wurmen, blive orm-
stukken, ærgre, nage; til Orm (1)) I) (jf.
Ormegang 1; især ^) som udtr. for orme-
agtig bevægelse, en lang følsom Troldarm .

.

skød sig famlende frem og søgte og or-

mede med alle fem opadrakte Fingre i

Luiten. JVJens.NH.177. \\ især reft.: orme

81'
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sig, bevæge sig (langsomt) som en orm;
bugte sig; sno sig; krybe. JVJens.TL.
20. de to Stifindere ormede sig ud gen-
nem det kendte Smuthul i Stakittet. Børd.
LB.337. OrdbS.(8Jæll., fynsk). 2) (sj.) om
fugle: pille orme op af jorden, (katten)

titter . . forsigtig frem over Græsset og
ser en Solsort orme paa Grønjorden. Fleu-

ron.K.Ue. sa.S.113. 3) (jf. Orm 5 samt
ormegnave; dial, nu næppe br.) ærgre;
nage; pine. det ormer (i) ham. JHSmidth.
Ords.104. MDL. jf.: Det, som Thrønderne
saaledes havde sagt dem, begyndte at røre

sig og orme sig i dem, og . . foruroligede
(især) netop de saa kaldte Vise. Sibb.Aa.I.

71.

Orme- 9 i ssgr. ['oCOrma-] (ogs. Orm-
[io()rm-], se u. de enkelte ssgr. m. Orme-
samt orm-stukken, -ædt ofl.). af Orm, især

i bet. 1(3) (og 2.i)
||

formen Orm- er nu
(næsten) eneraadende i ssgr. orm-stukken,
-ædt, medens Orme- nu som regel anvendes
i andre (alm. brugte) ssgr.; fra ældre tid

findes dobbeltformer i talrige ssgr. (af begge

grupper)
||
foruden de ndf. anførte kan næv-

nes (let forstaaelige ell. mere tilfældige) ssgr.

som Orme-art, -dannet, -form, -kryb, -lig-

nende, -smerte(r), -smidig, -vrimmel, -yn-
gel ofl., spec. folkelige betegnelser for orme-
midler som Orme-draaber, -olie, -saft, -sirup,

-spiritus ofl. (se Fanum.357. FolkLægem.I.
49.111.81). -agtis, adj. Krøyer.IIl.1085.
Der er noget besynderlig snoet og orme-
agtigt ved denne Hests hinieT.JLange.
11.218. ormeagtige Bugtninger. 5øvP.JiI.
397. orm-: Moth.055. VSO. JLange.I.
288. B.T?^kl93é.7.sp.2. f ormagtig ud-
vækst, om det orm(e)formede vedhæng. Moth.
055. -anemone, en. (zool.) betegnelse for
visse ikke fastsiddende søanemoner med slank,

cylindrisk legemsform (Edwardsia ofl.). Sal.

XIII.982. -bark, en. (apot.) barken af
det vestindiske træ Andira inermis, der an-
vendes som ormedrivende middel. Larsen.
FolkLægem.III.81. -bide, v. {ænyd. orme-
bidt, fsv. ormbitin; næsten kun i perf. part)
1) (jf. -slagen 1; især dial.) til Orm 1.2.

Snogebid skal ogsaa være langt værre
end at blive „orm bidt" af Hugormen.
Frem.DN.570. Madelung.GM.220. 2) [1.4]

(jf. orme-gnave, -slagen (2), orm-stikke,
-æde; nu 1. br.) m.h. t. frugt olgn. kun de
sunde og fuldvægtige Frø gjemmes i For-
raadskamrene (o: i myretuen), medens alle

skimlede og ormbidte kasseres. jBilføZ^

DyL.III.263. billedl.: en bitter Vantro,
som aldrig kan blive Kilde til Daad, men
kun til syge Selvspejlinger, der orme-
bider Handlekraften. HBegtr.DF.l V.319.
-bo, et ell. en (VSO.). [I.2] (nu næppe br.)

slangebo; ogs.d.s.s.-g&sird. VSO. KristJyF.
V.123. CO -bng^tet, part. adj. som bugter
sig (gaar ud og ind), ligesom en orm under
bevægelsen, den ormebugtede Aabred. Ponf.
LP. VII. 7. HVClaus. DL. 145. -doktor,
en. (jf. -læge; nu næppe br.) læge, som er

særlig kyndig i, giver sig af med ormesyg-
domme. VSO. t -drag, et. [I.4] (jf. Hær-
orm; d. 8. s. Dragfæ. VSO. Orm-: OF
Miill. ZoolPr.214. Kielsen.Læreb.iNaturhist.

I.(1802).274. -drivende, part. adj. (jf.
-fordrivende, -stridig samt H. drive 4.3 ; med.,

nu 1. br.). ormdrivende Middel. FareL.
(1807).II.259. MO. VareL.'645. -feber,
en. (med. ; nu sj.) feber, som foraarsages af

io indvoldsorme. Adr.*kl762.4. VSO. D&H.
Orm-: Tode.ST.II.77. -fiskeri, et. spec.

(1. br.) om fiskeri med orm som mading.
Fleuron.VS.36. -fordrivende, part. adj.

(jf.-årivende samt fordrive 2.s; med., l.br").

S&B. D&H. orm-: Larsen, -fork, en. (jf.
-greb, -stampe; fisk.) redskab, hvormed sand-
orme opgraves til mading. Dagbl.^/iol883.2.

sp.3. D&H. t -forlængelse, en. (anat.)

om det orm(e)formede vedhæng. Orm-: Anat.
20 (1840).11.409. -formet ell. (nu sjældnere)

-formig;, adj. \) (især fagl.) som har orme-
form, ormeformig. VSO. ormformig.
Myol.(1791).33. LiXtken.Dyr.^245. Boas.ZooL*
216. ormeformet. Larsen. D&H. orm-
formet. Sal.XVII.102. FharmDan.(1933).
268. se ogs. u. formet.

J|
spec. (anat.; jf. -ag-

tig, -forlængelse; i wa<r. det orm(e)for-
mede tilhæng (Sal.III.133) ell. ved-
hæng (Frem.ML.103. NatTid.^^hWll.M.

30 Till.l.sp.2), den ormeformige forlæn-
gelse (Panum.231) olgn., om en tynd fort-

sættelse af blindtarmen (Appendix ell. Pro-
cessus vermicularis). 2) (fysiol.) om (tarmens
peristaltiske) bevægelse .'den ormeformige
Beyægé[&e.Cuvier.Dyrhist.I.62. Panum.223.
-fra, et. fOrm-. Leth.(1800). Tychsen.A.L
598). (jf. -kiudit); apot.) frø ell.uudsprungne
blomsterkurve af forsk, planter, især en i

Asien voksende malurtart (vistnok især Arte-

40 misia paueiflora Weber., A.CinæBerg.), ogs.

af regnfang (Tanacetum vulgare L.), anv.
som ormemiddel; Flores ell. Semen Cinæ.
vAph.(l 759). COtto.Pharmakognosien.(1840),

181f Aakj.BT.220. Panum.532. AxLange.
FP.19.94. -fade, en. (ænyd. d. s. (DaViser.
nr.96.17); jf. -hytte, -mad) hvad der tjener

til føde for orme, spec. (højtid., relig.) om (be-

gravede) lig ell. om dødelige væsener over-

hovedet. *Hvad veed vi lidet dog, vi Støv
50 og Orme-Føde,

|
Hvad os, som arme Skrog,

uventeligt kand møde. Brors.319. VSO. en
Dag skal ogsaa I (0: lærkerne) ligge med
aabentGab og stiveLemmer og blive Orm e-

føde\Pont.Noveller.III.(1930).401. -gasirdj
en. [I.2] {oldn. orm(a)gar5r; jf. -bo, -grav 1^

-taarn
; foræld.) indelukke ell. grav med gif-

tige orme (slanger), hvori dødsdømte i tid-

ligere tid kastedes. Holb.Paars.321. Biehl.

DQ.IV.IO. selv i Orme-Gaarden, hvor han,
60 paa ynkelig Viis, maatte made Øgler med

sit Kiød, selv der var Regner (Lodbrog)
frimodig. Grundiv.Saxo.11.263. KristJyF.
V.123. billedl: (hun) kastes ned i Til-

værelsens Ormegaard. Hun bagvaskes . .

Hun miskendes. Brandes.IX.17 7. \\
(poet.)

om graven ell. dødsriget. *Det sidste Her-
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bérg du og fandt
|

I Ormegaarden, Død-
ningha.ven.Grun(ltv.PS.V.97. jf.: Denne
Ormegaardsvrimmel {o: menneskemyl-
deret i helvede). RowelBr.l 95. 'gane, en.

!) (nu 1. br.) krybende dyrs maade at bevæge
sig paa; ormeagtig bevægelse. Moth. 055.
VSO. S&B. (jf.bet.2) billedl.: *Sin Arm,
den blottede, stærke,

|
Han (o: billedhug-

geren) strækker i Luften lang,
|
Og beder

dem (o: svendene) vel at mærke
| Paa

Senernes Ormegang. Pi¥øW.JJ^ 7. 2) [1.4]

(jf. -hul samt Gang 7.2 slutn.) en af en orm
gnavet gang i træ olgn. Levin, en Sværd-
knap og en Spydstage ere saa gjennem-
krydsede af Ormegange som noget Stykke
gammelt Træ. SophM.iill.VO.556. Lauesen.
MF.67. jf.: (junkeren) for op ad den smal-
trinnede Sten-Vindel, der som en Orm-
gang borede sig op gennem det tykke
TsLSirn.SMich.Æb.l2. QJ -gnave, v. [1.4]

(jf. -hide 2 samt orm-stikke, -æde; især i

perf. part. brugt som adj.; 1. br.) m. h. t. bo-

have olgn., som orme gnaver huller, gange i

(paa kryds og tværs). Stolen stod paa en
ormegnavet Egetræs-Forhøjning. Drachm.
XII.443. En brøstfældig Slagbænk, en
ormegnavet KistQ.Font.FR.SS. overf: disse
usalige, nervøse Naturer, hvis Lykke kun
er kortvarig, fordi den saa hurtig orm-
gnaves og foruroliges af idelige Reflek-
tioner. 7£wMdPowZs.Z7.4 6. -grav, en. 1) [I.2]

(1. br.) d. s. 8. -gsi^rd.D&H. SaUXVIII.624.
2) [I.3] (fagl.) tildækket grav med halvraad-
den halm olgn., hvori regnorme samles til

fjerkræ. Hjemmet.-^I2l929.4.sp.3. -jBrreb,en.

(fisk.) d. s. s. -fork. Orm-: LHBing.Lesøe.
(1802).162. jf Feilb. -grns, et. [1.4] (nu
næppe br.) d. s. s. -mel. *udi gulest Nødd
tit findes Orme Grus. IIolb.Metam.28. *jeg
Æble tar, for det er røt og gult

|
End-

skiønt det inden til af Orme-Grus er fuldt.

FrHorn.SomnPoet.76. -gryn, pi. (1. br.)

(Z. s. s. -sukker. FolkLægem.i.49. -ham, en.
[I.2] (nu 1. br.) en orms (slanges) ham. vAph.
(1759). VSO. Mø i Ormohdim. SvGrundtv.
(Damnarks Folkeviser i Udvalg. (18S2). 268).
D&H. -hoste, en. (vet.) hoste hos dyr,
som er angrebet af lungeorm (hvorved larver
og æg hostes op). Brehm.DL.^I1.137. -hul,
et. (jf. -gang 2, -husj om (indgangsaabning
til) en gang (i jord, træ osv.), hvori orme
opholder sig; nu næsten kun om regnormes
huller i jorden ell. om insektlarvers huller i

træ, frugt olgn. vAph.(1759). VSO. MO.
forgyldte Lister . . som Ormehuller og
Residua af mange Sommeres Fluegene-
rationer havde prikket og spættet. Schand.
SF.39. Orm-: Suenson.B.II.129. -hule,
en. (jf.-ho, -hul, -rede; nusj.). VSO. (jf.
-kule, -tue 2, -vraa^ om graven: *I Dødens
Ormehule

|
Lad Støvet styrte nedlJn^.

RSE.VII.181. -hus, et. (jf -bo, -hule;
nu ikke i alm. spr.) spec. d. s. s. -rør. VSO.
M0.\\ (jf.Kalk.V.458 w.Hjubenbold; dial.)

om ormehul i æble olgn. Feilb. -hytte, en.

(jf. -føde; poet., sj.) om det forkrænkelige

legeme (efter døden). Grundtv.PS.I11.341.
-kage, en. lille kage ell. pastil, bestaaende
af et ormemiddel og chokolade ell. sukker.
Moih.055. Tych8en.A.II.623. FolkLægem.I.
49. VareL.^645. -klover, en. (sj.) ^ Scor-
piurus (vermiculata) (m. ormelignende bælg-
frugter). OJNMørch.Blomsterfrt).^(1838).28.
-knude, en. 1) [1(2)] (jf. -slyng(nin^);
især æstet.) om knude ell. sammenslyngning

10 dannet af slanger, drager olgn., især paa
ornament. JLange.1.288. Orm-: smst.285.

2) [3.2] (anat., nu næppe br.) den forreste

afrundede ende af ormen paa den lille hjerne.

Orm-: Anat.(1840).II.56. -kolik, en.
(vet.) kolik, foraarsaget af orm i hestens tarm-
kanal Orm-: MøllH.III.531. Orme-:
Landbo.III.156. -konge, en. [I.2] (ænyd.
d. s.; jf. Konge 4.2) if. ældre folketro: en
slange med krone paa hovedet; basilisk; hug-

20 ormekonge. Moth. 055. VSO.
||

(dial.) om
klør konge i kortspillet brus. 0rdbS.(8Jæll.).

-krampe, en. (nu 1. br.) krampetUfælde
(hos børn), som menes at skyldes indvoldsorm.
Sal.XIII.984. VoreSygd.'lV.268. -krnd
ell. (sjældnere) -krudt (COtto.Pharmako-
gnosien.(1840).181. S&B. jf JTusch.240),
en (Moth.055. VSO.) ell. et (i bet. 1: vAph.
(1759). MO. i bet. 2: Funke.(1801).IL365).
(ænyd. orm(e)krud; nu vist kun dial.) 1) ^

30 alm.reqnfang, Tanacetum vulgare L. JTusch.
240. VareL.(1807).II.369. MO. AxLange.
FP.94. 2) ormefrø; ormepulver. vAph.Nath.
VI.58. Apot.(1791).84. COtto.Pharmako-
gnosien.(1840).181. S&B. FolkLægem.I.49.
Feilb. Orm-: Leth. (1800). -kule, en.

(jf. hule; jtjoe^., sj.). *i Gravens Ormekule.
Qrundtv.PS.III.170. -kur, en. (med.) kur
mod indvoldsorm. Sal.XIlI.984. -land,
et. (jf. sp.l283^^; poet, sj.) om graven, døds-

øriget. Clitau.PT.182. -line, en. (fagl.)

kabelslaaet, overordentlig bøjelig line. Orm-:
Hannover. Tekstil.II.562. -læge, en. (nu
næppe br.)d.s.s. -doktor. vAph.(1764). VSO.
-maaned, en. (ænyd. d.s., jf.ænyd.m&d-
kemaaned, oZdw. ma9kamånaér; spottet (som
foræld.) Holb.Ep.V.34; foræld., dial.) juli.

Viisen er giordt enten udi Orme-Maanet
eller Hunde-Dagene naar Frugten begyn-
der at moes. Bolb.Paars.)( )(7r. JSneed.

50 11.82. UniversitetetsAlmanak.1921.14. Thor-
sen.163. -mad, en. (ænyd. d.s.; især poet.;

nu næppe br.) d.s. s. -føde; spec. om (begra-

vede) lig ell. dødelige væsener. Moth.055.
VSO. -mel, et. {\.i\(ænyd.d.s.; jf.-grus
samt Mel 2, I. Or 2) det af en orm (i træ,

nødder osv.) frembragte smuld, bestaaende af
afgnavede smaadele og ekskrementer. VSO.
MO. BMøll.DyL.III.240. naar nogen gik
hen over (loftet), gimpede Lægterne op

60 og ned, mens Ormemel og Museskaar
drasede ned. Aakj.VB. 92. Suenson.B.II.
64. -middel, et. (jf. -frø, -gryn, -kage,
-krud(t) (2), -mos (I-'II), -pulver, -sukker,

-te; med.) fællesbetegnelse for, hvad der an-
vendes som middel mod indvoldsorme. vAph.
(1764). VSO. Panum.357. -mide, en.
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(zool.) betegnelse for en (med miderne be-

slægtet) gruppe af ormelignende spindeldyr,

der snylter (i forsk, organer) hos hvirveldyr;

Linguatulidae. LandbO.III.752. I. -mos,
en. (apot., 1. br.) ormemiddel, bestaaende af en

til en mos udrørt blanding (af ormefrø, hon-

ning olgn.). Apot.(1791).84. FolkLægem.1.49.
II. -mosi, et ell. en. S( en ved Middelhavets

kyster levende rødalge (Alsidium helmintho-

chortos (Latour) Kutzing ell. Helminthochor-
ton); ogs. (If, apot.) om et heraf fremstil-

let ormemiddel. JMøller.Pharm.Haandbog.
(1823).213. Panum.20. -musling:, en.

(zool, sj.) pæleorm (Teredo). Wagn.Tekn.445.
Lutken.Dyr.568. -mælk, en. (kog., nu sj.)

ret, bestaaende aflange, tynde dejtraade kogte i

mælk ; nudelmælk; nudelsuppe. Kogeb.(l 71 0).

24. VSO. MO. -omslag, et. et (tid-

ligere) mod orm (ormesmerter) anvendt om-
slag (med malurtolie olgn.). Apot.(1791).86.

388. -padde, en. (zool.) betegnelse for en

gruppe ormelignende (tropiske) padder ( Gym-
nophiona). Orm-: Lutken.Dyr.^245. Oime-'.
Boas.Zool.^529. -pulver, et. (jf. -krud(t)

2; apot, nu 1. br.) pulver, som indeholder

forsk, ormedrivende ingredienser (plantefrø,

jærnvitriol). vAph.Nath. VI.58. Tychsen.A.
11.364. VSO. D&H. -polse, en. (zool.)

betegnelse for søpølser af gruppen Synaptidæ
(med langstrakt, ormelignende legemsform).
Brehm.Krybd.853. Boas.Zool.*216. f -rad,
en, et. (jf. Ben-, Dødningerad) om men-
neskeligt legeme, bestemt til ormeføde. *0
søde Jesu I hvad

|
Skal jeg nu hertil sige,

|

At saadant Orme-Rad
|
Skal arve Himme-

rige. -Brors.^4i. -rede, en. (jf. -bo; nu sj.)

om ormes (slangers) tilholdssted. vAph.(1764).
VSO. S&B.

li (jf. Orm 5 samt Ormesot;
t billedl., om daarlige tanker, griller, slette

tilbøjeligheder olgn. *Hvo der har en Orme-
redes

I
Yngel i sin Pande faat, |

Hånd
til Badsker bør at leedes,

|
Riis paa Rum-

pen giør ham got. Sort.CC.731. *Hans sind
og hierte var for orme-reeder reent (o : han
var ærlig). sa.(DSt.l909.44). -regn, en.

(1. br.) om det forhold, at strengorme efter

et regnskyl i stor mængde kommer frem til

jordens overflade, if. folkelig opfattelse førte

gennem luften. Orm-: Sal.XVI.814. Or-
me-: Brehm. DL.''11.139. -rod, en. (jf.
-urt; nu næppe br.) 2( (knoldet) brunrod
(med skællet rodstok). JTusch.221. -rar,
et. (jf. -hus, -sten 1; zool.) rør (af kalk,

sand, dynd olgn.), som omgiver forsk, led-

orme (rørorme). VSO. MO. SaVXVIlI.
625.

II
tidligere ogs. betegnelse for (rør)or-

men (spec. om Serpula). KSelskSkr.X.17.
Orm-: Cuvier.Dyrhist.II.309. -sknd, et.

(jf. Muldvarpeskud; dial.) d. s. s. -tue 1.

CollO. D&H. Feilb. -slaaet (VSO.) ell.

-slagen, part. adj. (jf. æda. ormæ slagh,
giftormes bid (Harp.Kr.l86), samt -hiåe) 1)

[1.2] (jf. hugormeslaaet; dial.) bidt af en
(hug)orm. ormslagen. Blich.(1920).VIII.
20. MDL. Feilb. 2) [1.4] f ormstukken;
ormædt, ormeslagen (-slaaet). Moth.O

55. VSO. -slange, en. (zool) betegnelse

for smaa slanger af en gruppe, som i olm.
lever i jorden i varme egne (især slægten

Typhlops). BøvP.n.597. Orm-: Liitken.

Dyr.^228. -slyng, et, -slynjg^ning, en.

(jf. -knude 1; især æstet.) om (linie ell. figur,

der fremtræder med) slangelignende snoning;
slangevinding. *han (stod) i Guders hellige

Lund,
I

hvor Skyggerne krøb i Orme-
10 slyng

I
henover den hvide Bund. jRør<Z.

B.9.
II
spec. om udskaaret ell. udhugget orna-

ment (paa runesten olgn.). slangevinding
('ormeslyngning'). Wim.EMw.Ii.XF///.
den kække „Ormslyngning** paa den
maleriske Sørup Sten. JMagnusPetersen.

Minder.(1909).44. ottetallignende Orme-
slyng. MMackeprang. Vore Landsbykirker,

(1920).2. -snegl, en. (jf. -snekke; zool.)

havsnegl af slægten Vermetus (med skal som
20 et ormerør). Brehm.Krybd.798. SaUXVIII.

625. -snekke, en. (zool.) d. s. S&B.
BøvP.III.453. t -snider, en. (Jf- iy-

wurmschneider) egl. om person, der skar

en hund for orm ("3.2 slutn.). jf.: Be-
stillere, Ormsnidere, Litsenbrødre , et

Slags Mennesker, som har at besørge Af-
leveringen og Ladningen af Kjøbmands-
Vare til Yognmænåene. HandelsO.(1807).
22. -sot, en. (med. ; nu næppe br.) d. s. s.

30 -sygdom. VSO. OLBang.T.375.
\\ (jf Orm

5 samt Ormeredej om daarlige tanker ell.

tilbøjeligheder. *Hos Folk er Febren ey
saa slem,

| Som Ormesoet kan være,
|
Naar

Tørsten kommer over dem |
For Penge,

Roes og ÆiQ.Beenb.11.403. -spind, et.

[1.4] (nu sj.) en orms (insektlarves) spind;
om kokon: Fleischer.B.204. MO. S&B.\\om
silkeorms spind ell. deraf fremstillet stof ell.

traad. *buntet Orme-Spind de rige Kræm-
40 mer-bode (o: kramboder) \ For Penge satte

Fal. PoulPed.DP.51. *Som en Fugl i Orme-
spind (o: silkedone),

\
Her ham tykkes Li-

vet hildet. Ing.DM.26. -stampe, en. (jf.

-fork; fisk.) redskab til at tage sandorme med.
Lundb. Galsch.SR.243. f -stand, en. [1.4]

(zool.) et insekts larvestadium. Fleischer.HB.
385. t -sten, en. 1) d. s. s. -rør. VSO.
Orm-: vAph.Nath.VL59. om rørorm: smst.

593. 2) betegnelse for en (paa Atlanter-

50 havets kyster ilanddrivende) tropisk frugt
med haard skal; vættenyre. Orme-: vAph.
Nath.V.142. VSO. -stik, et. [1.4] (Otm-,
ChrFlensb.DM.IT.45). (især P; jf. -sting

samt ormstikke (1)^ det, at insektlarver gna-
ver huller ell. gange i træ olgn.; ogs. (og nu
især) konkr., om ormehul (-gang). Alt Træ,
der er fældet umodent . . ér fornemmelig
udsat for OTmestik.Have-Avis.l845.157.sp.2.
VareL.*203. overf.: WHennings.Mavensog

60 TarmenesBetændelse.(overs.l778).A3v.\\ f om
ormemel. HHans.PD.143. ||

(sj.) om orm
(2.3) i tænder. S&B. -stikke,^ -stik-
ker, se orm-stikke, -stikker, -sting, et.

rOrm-. LTid.1727.527. PhysBibl.XVIl.134).
[1.4] {glda. ormesting, hugorme-, slangebid,

æda. orm(æ)styng (Harp.Kr.14.37 ofi.) ; jf.
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ormstungen; nu næppe br.) d. 8. 8. -stik.

Moth.056. MO. S&B. j/.; Lidenskab er som
Ormesting, der giver Frugten utidig Mo-
denheå. Rahh.ProsFJ.35. billedl: *Sig nep
for Orme-Sting din (o: en kvindes) Roese (o:

ungdom) verge vi\.PoulPed.DP.27. f -stol,
en. en sammenflettet klump af indvoldsorme
(der bringes op ved opkastning). ThBartho-
lin.SygdommesOverplantning.(overs.l794).96.

t -stridig;, adj. om ormemiddel: tjenlig

til bekæmpelse af indvoldsorme; (kraftigt)
ormedrivende, orm-: vAph. Nath. VI. 512.
-stnli.k.en, -stnng^en, se orm-stukken,
-stungen. -8ul£li.er, et. {ænyd. d. s.; jf.
-gryn; apot.) et ormemiddel, bestaaende af
ormefrø med et overtræk af sukker. Oecon
H.(1784). III. 23. Recept- Bogen. [1912]. 9.

-sy^^dom (MO. SaUXVIII.625) ell.-»j-

ge, en. ("Orm-. vAph.(1764). Bagge8.L.I.
17). (ænyd. ormsiuge; jf. -sot; med.) syg-

dom, foraarsaget af indvoldsorme, Helmin-
thiasis. Moth.056. Panum.359. -symp-
tom, et. (med.) symptom paa ormesygdom.
VoreSygd. 1.434. -»ælL, en. {ænyd. d. s.;

j/". Maddikesæk; højtid., relig., arkais.) om
menneske(s legeme). *Vor Orme-sæck vi

Eleye, | Som baade kaad og feed
|
Ad

ødsens fæle Veye
|
Ved Vellyst skren-

ter need. Sort.PSkan.82. Brors.104. *Sanct
Olaf er en Støvhob, | En Ormesæk. OeAZ.

AV.88. Rist.J.276. VilhAnd.PM.1.247.
ormet, adj. ['o()rm8<] (jf. ormig; sj. i

alm. spr.) adj. til Orm (1.4), om træ, frugt
olgn.: ormstukken; ormædt, ureen, ormet og
umoden Frugt. JCLange.B.lOl. (en) my-
stisk Knirken fra de gamle ormede Bjæl-
ker (paa loftet). Pont.SV.177. Feilb.

Orme-taarn, et. [I.2] (ænyd.glda. d. s.,

oldn. ormaturn; jf. -gaard; foræld) taarn
med giftige slanger, hvori fangne fjender og
dødsdømte forbrydere i tidligere tid kastedes.

VSO. MO. jf. TroelsL.UII.137. -tand, en.
(sj.) en orms ell. (gift)slanges tand; ogs.

overf, om legemets tilintetgørelse i graven.
*Af en liden Orme-Tand,

|
Tro mig, kand

|

Livets Traad afkappes. C/ifaw.Pr.i09.*Hvor
dybt end Ormetand mig bed,

|
Skal jeg

ham (o: frelseren) se med Glæde. Grundtv.
PS.y.98. -tap, en. [3.2] (anat; sj.) tap-
formig del af ormen paa den lille hjerne
(Uvula). O Im-: Anat.(1840).II.56. -tåre,
en. ^ rødalgen Nemalion multifidum (Web.
&Mohr) (m. regnormlignende løv). Orm-:
Rostr.Flora.II.318. -te, en. (folkeligt) orme-
middel, bestaaende af (et afkog af) sennes-
blade olgn. Panum.357. FolkLægem.1.49.
-tue, en. 1) (j/. -skud; l.br.) rundagtig
tue, dannet af sandorm. Der er Lavvande,
og Bunden er tæt med Ormetner I Skjoldb.
EF.55. 2) (sj.) om bolig for orme, der for-
tærer døde legemer; dels (jf. -hule^ om gra-
ven: Lemb.Shak.XVI.158. dels (jf. -sæk) om
menneske(s legeme): *jeg arme Orme-Tue.
Brors.103. -tunget, adj. [I.2-8] (zool.) i

udtr. de orm(e)tungede (krybdyr),
som betegnelse for kamæleoner (paa grund

af deres ormelignende tunge); Vermilingva
(Rhiptoglossa). Sal.X.133.XlII.984. -tor-
re, en. (efter ly. wurmtrocknis; forst.; nu
næppe br.) sygdom hos naaletræer, der frem-
kalder gulnen af naalene. Orm-: AFWieg-
mann. OmPlanternesSygdomme. (overs.1839).
85. -nrt, en. ^ navn faa forsk, lægeplanter.

II
(ænyd. orm(e)urt; if. -rod) d. s. s. Brun-

rod. Moth.056. VSO. FolkLægem.III.81.
io Orm-: vAph.Nath.1.465. || amerikansk
ormeurt, den til de snokronedes orden hø-
rende slægt Spigelia L. VSO. FolkLægem.
III.81. -Yandhaar, et, en. ^ (jf. II. -mos;
nu næppe br.) navn paa den til ormemidler
anvendte alge (vandhaar) Alsidium helmin-
thochortos (Latour) Kiitzing. Orm-: Tych-
sen.A.I.717. jf.VSO. -Traa, en. spec. (jf.
-Ym\Q',poet.,8j.) om graven. Brors.309. -ædt,
part. adj. se ormædt, -ogle, en. ("Orm-. Liit-

20 ken.Dyr.^226. Sal.lII.552). (zool.) lemmeløs
øgle, som lever i jorden i de varmere lande,

Amphisbæna. Brehm.Krybd.90. Boas.Zool.*"

548.

t ormig, adj. (jf. ty. wurmig samt or-
met) om træ olgn.: ormstukken; ormædt.
Moth.056. VSO.
orm-stikke, v. (ogs. orme-. Grundtv.

DV.11.64). vbs. -ning (KiøbmSyst.1.22. OR
Mynst.Pharm. 1.136. Have -Avis. 1845. 157.

30 sp.l), jf. Ormestik. (jf. -æde samt orme-
bide, -gnave; især i pass., jf. -stukken; sj.)

gøre (i pass.: blive) ormstukken. 1) [1.4] i

egl. bet, til -stukken 1. Pflug.DP.487. (bar-

ken) bliver Opholdssteder for Insekter og
Orme, hvorved Træet ormstikkes. iSc/it/^^e.

IR.II.291. 2) billedl, <t/ -stukken 3. Grundtv.
D V.11.64. disse Meninger ormstikker hele
vort Samfund. EmilRasm.F.436. mangen
ung Mand og Kvinde, der kunde blevet

40 en Pryd for Tilværelsen, ormstikkes af

den nye Fare (0: den nye erotiske indstil-

ling). DagNyh.^V4l929.7.sp.6. -stikker,
en. (ogs. Orme-j. (zool.; nu 1. br.) bille eller

larve (af slægterne Ptinus og Anobium), som
æder huller i træ, bøger olgn. Orme-: Cu-
vier. Dyrhist. 11.190. Have -Avis. 1845. 158.
sp.2. Orm-: Bergs.MS.U.322. -stukken,
part. adj. (nu næppe br. orme-j. intk. -stuk-

ket (Molb.Ev.l43. MO. RUss.U.169. ForstO.)
50 ell. -stukkent (Saaby.' Rørd.TB.281) ell. (nu
næppe br. i rigsspr.) d. s. (vAph.(1764)).
(ænyd. OTm(e)stucken; jf. -stikke samt -stun-

gen, -ædt) 1) [I.4] (jf. ormet, ormig^ om
træ, frugt olgn.: angreben af insektlarver

(der har gnavet huller ell. gange); som der er

gaaet orm (2.2) i. orme-: *(en hest) Hvis
Børste-stifve Skind, og orme-stucken Hud

|

Bespretted Ude til den dyre Tiid seer ud.
Sort.Poet.73. *Jeg heller en vel-skallet

60Nødd,
I
End Orme -stukken, knækker.

Graah.PT.1.283. *(bibelens) gamle Sagn
forlængst er mugne,

| Dens gamle Blade
oxniestukne.PalM.VII.312. orm-: Nød-
der . . have Pletter uden paa, naar de ere
ormstukne inden i. PAHeib.R.II.256. det
gamle ormstukne Madonnabillede vaklede.
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Ing.KE.II.98. ormstukket Egetræ. FareL.*
203. Feilb. Fr6rundtv.LK.17e. i sammen-
ligninger: Holb.MTkr.444. Kongen er liig

et ormstukket Æble, som er modnet
før Tiden. Hauch. II. 148. \\

hertil Orme-
(VSO.) ell. Ormstukkenhed. Gram.Nudeus.
110. vAph.(1759). Kaper. 2) (jf. Orm 2.3)

om tand (tænder): angreben af sygdommen
Caries, som ytrer sig ved henfald og svind

af tandens haarde væv. orme-: Bagges.

SkB.131. ormstukne Tænder. Pont.F.I.

35. Sundhedstid.1918.25. 3) billedl., især

m. h. t. personer(s moral), samfundsforhold:
angreben afnedbrydende kræfter; usund; for-

dærvet; anløben, orme-: Bagges.DV.IX.
373. orm-: Ormstukken (o: forrykt, for-

styrret) Bieine. vAph.(1764) (jf. orm i ho-
vedet u. Orm 2.3^. *Da føler det ormstukne,
syge Hierte | En Giæren, en urolig Ban-
'ken.Oehl. VI.15. foruden Søsteren var begge
hendes Brødre død før hende, saa Slæg-
ten har været noget ormstukken. iV^MøTZ.

YLitt.III.272. det højere Borgerskab i

Danmark var ormstukkent. Rørd.TB.281.
(han) er led og ked af en ormstukken og
udvendig Civilisation og . . vil tilbage til

Naturen. Bomholt.DD.64. -stangen, part.

adj. (ænyd.d.s.; jf.Ormesting; nu næppe br.)

d. s. s. -stukken (1). Pflug.DP.488. Høysg.
S.336. -æde, v. (ænyd. (pass.) ormedes;

jf. -ædt; sj.) gøre ormædt; ormstikke; billedl.

(jf. -stikke 2, -ædt S): (Sverrigs løftebrud
i 1864) ormåd den bedste Vilje i dets
bedste Mænd. Rørd.SL.53. -ædt, part. adj.

(jf. -æde) d. s. s. -stukken (til dels dog som
et noget stærkere udtr.). 1) d.s. s. -stukken 1.

orme-: Moth.056. vAph.(1759). (spejleter)

nok saa ormeædt, at det knap hænger
sammen. Hrz.XVIII.463. Schand.SD.157.
orm-: Høysg. S. 336. Ormædte Klæder.
VSO. Der er vel næppe nogen, som ikke
har set „ormædte** Bjælker i gamle Huse
eller ormædte gamle Møbler. Frem.DN.
732. Feilb. FrGrundtv.LK.174. (jf.betS)
billedl: Tronen . . var ormædt, og Konge-
kaaben var mølædt. Blich. MT. 53. *hvor
Skændslen staar Brud

|
Med ormædte

Blomster i Hasiret.Drachm.DM.122. 2)d.s.s.

-stukken 2. en Række brune, ormædte
Tænder. Fallada.B.418. 3) (1. br.) billedl.

:

d. s. s. -stukken 3. den Aand, der .. baner
sig sin fremskridende Vej og som spræn-
ger alt det Ormædte til Side for at ud-
brede Lykke, Sandhed og Frihed. 5mn-
des.XIII.415. jf: Marie Corelli: Ormædt.
(bogtitel.1906).

Ornament, et ell. f en (LTid.1726.
832) [(orna'mæn'd] ilt. -er. {glda. d. s.; fra
lat. ornamentum, til Za^ornare (se ornere^;

jf. ornamental, ornamentere samt Ornat)
1) t udrustning, udstyr, tilbehør, spec. i en
kirke; kirkeinventar. Holb.Brv.114. Altar-
Taffle, Orgel og andre Ornamenter bleve
lagde i Aske. Borrebye.TF.378.jf.: Kirke

-

Or ndimenter.Holb.Ep.1. 305. 2) hvad
der tjener til pynt ell. prydelse. 2.1)

(nu næppe br.) om kunstværk, smykke
olgn. (i biblioteket) findes ingen Manu-
scripter, faa Palæotypa, og overhoved
intet af hvad man kalder blotte litterari-

ske Ornamenter. FrSneed.I.ll. (obelisken)

var opført aliene som et Ornament for
at pryde Egnen. smsi. 57^. || om værdig-
hedstegn, magtsymbol; insigne. de Pave-
lige Ornamenter. Holb.Kh.767. (Octavius)

10 blev omkommen udi sine Consulariske Or-
namenter.sa.Hh.II.332. 2.2) prydelse, for-
siring paa brugs- eller kunstgenstand; spec.

(fagl.) om et system af linier og figurer ell.

stiliserede gengivelser af dyr, planter olgn.,

anv. som udsmykning, især i bygningskun-
sten, denne Krone er ungefær 8 Tomer
høy uden nogen Takker eller andre Or-
namenter. LTid.l720.Nr.l7.1. at gengive
de enkelte Planter . . paa en vedtagen,

20 stilistisk Maade, som mere minder om
Ornamenter end om Naturfrembringelser.
JLange.1.286. Aarb.1933.176.

|| ri/"- Flade-
ornament; bogtr.:) Selmar.^361. || billedl, om
udsmykning i tale ell musik, (hun) med-
deelte ham det Passerede, med de be-
hørige Ornamenter. Gylb.II.79. De øvrige
Toner . . omgiver det kromatiske Motiv
med et Slags Ornament af springende
Intervaller. EAbrah.T.51. 2.3) f overf., om

30 person, der er en pryd for sin stand, sit land
olgn. den lærde og velfortiente Mand .

.

een af vores Nørre-Jyllands Ornamenter.
Gram.(KSelskSkr.IV.271). Ornament-,
i ssgr., især (fagl.) til Ornament 2(2); saa-

ledes ogs. Ornament-figur, -form, -forsker,

-kunst, -linie, -motiv, -ramme, -skærer,
-tegner, -tryk. ornamental, adj. [mr-

namæn'ta'Z] 07- /"r. ornemental; CP eU.fagl)
adj. til Ornament (2.2). ornamentale Pry-

40 delser. Selmar.^371. hun broderede . . dels
dekorative Planter og Dyr, dels rent or-

namentale Sager. SigMilllB.110. Bronze-
alderens ornamentale Kunst. SaVXVIII.
628. jf.: Englands uskadelige, nærmest
ornamentale Kongemagt. Brandes.XVIII.
181. Ornament-bask, en. (jf. -træ;

fagl). MøllH.IV.516. -dyr, et. (æstet, ar-

kæol) gengivelse af et dyr, anv. (i stiliseret

form) som (del af et) ornament. SophMiill
50 V0.673. ornamentere, v. [cornamæn-

'te'ra] •ede.vbs. -ing (s.d.). {jf. fr. ornemen-
ter; afOrnament (2.2) ;.//. ornere; især fagl.)

udstyre, forsyne med ornamenter; for-
sire. Der var . . i Oldtiden en almindelig
Tendens til at ornamentere med figur-

lige Fremstillinger. SophMullVO.627. den
brede Kniv hænger i sin smukt ornamen-
terede Skede. ArthChrist.KH.15. Orna-
mentering:, en. (især fagl) vbs. til or-

60 namentere; ogs. konter., om prydelser, orna-
menter. Selmar.^361. AchtonFriis.DØ.1.249.
Ornament-glas, et. (fagl) glas med
indtrykt mønster paa den ene side. FagO
Snedk. Ornamentik, en. [(ornamæn-
•ti^-] {dannet (efter Gotik olgn.) til Orna-
ment (2.2), ornamental; især fagl) kun-
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sten at skahe ornamenter; ornamen-
tal udsmykning, betragtet som en enhed

(jf. Dyre-, Læderornamentik ofl.). (jærn-

alderens) Ornamentik, de Baand- og Dyre-
(„Drage-") Slyngninger, som findes paa
allehaande Redskaber fra Hedenskabets
sidste Tid. JLangeJ.284. den typografiske

Ornamentik. iS'eZmar.^565. Pladen (o: paa
et bord) er af Eg . . uden Ornamentik eller

mel8.K.10.12). m. -r. (afl. af I. Ore; dial;
om brugen af Orne(d) i stednavne se Johs
Steenstr.DS.lOO. Stedn.II.xvj) ore; over-
drev; ogs. om del af en skov ell. lille isoleret

skovstrækning. Levin(nordsjæll.). Grib Skovs
højtidsfulde Alvor . . de brede uopdyr-
kede Urner, de rygende Kulmiler i Skov-
brynene. Zafei\rie/8.A.i^. smst.10.

III. t orne, v. -ede ell. -te (Moth.OoG).

nogen Art Sif Udsmykning.AchtonFriis.DØ. lO (sv. orna, no. dial. orna, oldn. orna, blive

1.249. Ornament-skole, en. i tidli-

gere tid betegnelse for en afdeling af kunst-

akademiet, hvor der gaves undervisning i or-

namenttegning. VSO. Meldahl&PJohansen.
Detkgl.AkademifordeskjønneKunster.(1904).
86.243. -stik, et. (jf. -stikker; foræld.)

kobberstik med ornamenter til brug for haand-
værkere og kunstnere. Stilart.213. -stik-
ker, en. (foræld.) kobberstikker (kunst-

varm; jf. orn (u. II. oret^ samt IV. ore og
fororne) mugne; blive oret; ogs.: visne.
Moth. O56.

II
part. orn et, brugt som adj.:

oret. at de unge (hassel-) Grene, naar de
ere grønne og friske, skal forvare ud-
tørsket Sæd fra at blive ornet, om de
sættes i Bingerne, er besynderligt.JPawWi.
Urte-Bog.(1761).159.
Orne-, i ssgr. (især landbr. og dial.) til

ner), der fremstillede ornamentstik. Sal.X. 20 1. Orne; fx. (foruden de ndf. medtagne):

705. -tes:ning:, en. SaUX.408. \\ spec.

(foræld.) om tegning af et skibs spejl, galleri

og gallion, hvorpaa ornamenterne anbragtes.

VSO. -træ, et. (jf. -husk; fagl.) træ med
en karakteristisk (tæt sluttet) form, hvis linier

gør sig gældende blandt omgivelserne. MøllH.
IV.515. Landbo.111.752. -Tærk, et. or-

namenter; ornamentik. SaVX.408.
Ornat, et ell f en (Blich.(1920).XVI.

Orne-bestand, -flæsk, -stambog, -tand ofl.

-gal, adj. (dial. -galen, FrGrunatv.LK.116).

(jf. -lysten samt gal 2.4 slutn.) om so: parre-

lysten. VSO. MO. LandbO.1.393. Sjæll

Bond.84. -g^ilde, et. (især foræld.) gilde

blandt bymændene ved byornens (aarlige) flyt-

ning fra en gaard til en anden. RasmHans.
M.II.116. Feilb. CReimer.NB.68. Nord-
sjællF.IV.161. -gilder, en. (jf. -skærer

60. Ing.VS.II.87.III.55). [(nr'na-'ti] /?«. -er. 30 sami Grisegilder;. VSO. MO. -gUding,
{ænyd. (en) ornat, prydelse; fra lat. orna
tus, udrustning, prydelse, klædning, til or
nare (se ornerej) klædning, der anvendes
ved højtidelige lejligheder ell. som tegn paa
værdighed ell. embede; især (jf. Kirkeor-
natj: gejstlig embedsdragt. (katolikker-

ries) Geistlige tør ikke lade sig see offent-

lig i deres Ornat. FrSneed.I.134. Erkebisp
Andreas . . i sin erkebispelige Ornat. Ing.

en. orne, der kastreres som voksen. Moth.O
56. VSO. Bek.Nr.369'-Vi^l933.§3. OrdbS.

(Lolland), -gris, en. (jf. Galtgrisj ukastre-

ret hangris. Olufs.Landoecon.449. Schand.
TF.I.9. SjællBond.84. Feilb. -grævling,
en. (1. br.) grævlingens han. gamle, ond-
sindede Ornegrævlinge. Fleuron. IFA. 199.

sa.RK.80. -havre, en. (foræld.) havre,

der af bymændene betaltes til den bymand.

VS. III. 55. det geistlige Orn&t. Kierk.P. ^O som (vedk. aar) holdt ornen. JCBendz.Røn
VIII1.50. Pastoren var gaaet ind i sit

Soveværelse for at iføre sig Ornatet. "W^ied.

S.268. (præsten blev forulempet) da han i

fuldt Ornat spadserede henad Gaden.
BerlTid.Vil907.Aft.2.sp.l. om verdslig (vær-
digheds)dragt: Ekskejser Karl i fuldt Or-
nat, med Kronjuveler og Scepter. iSvewcZ-

borgAvis.^/il921.3.sp.2.

I. Orne, en. ['oCirna, ogs. 'corna] flt. -r,

ninge ogRolfstedSogne.(1820).126. -lysten,
adj. (l.br.) ^. s. s. -gal. VSO. MO. -mige,
en. (dial.) ornens kønslem. en Ornemej

e

(som manden i gaarden har) brugt . . til

at smøre sine Træskostøvler med. ^w<ZiS^æ.

DM.IIL111. -penge, pi. penge, der betales

for bedækning af søer. Wied.S.178. OrdbS.

(Falster).

ornere, v. [(or'ne-'ra] -ede. vbs. -ing (jf.

{glda.d.s.(Rimkr.286),æda.oTnæ(issgioTnæ 50 Orneringskunst. Sal. XIII. 985). {glda. d.s.

ræj)æ (AM.)), sv. orne; besl. m. lat. verres,
galt ; jf. Orre) 1 ) (jf. l.Gsiltl) svinets han.
(soens tænder) blive langt fra ikke saa store
som Ornens. vAph.Nath.VII.704. En Orne
er nok til tolv Søer. Olufs.Landoecon.449.
Vi kunne træffe en Ulv eller en vild Orne.
Kofoed-Hansen.L.277. Feilb. tage orne,
(landbr. ell. dial.) om so : bedækkes. OeconH.
(1784).II.89.

II
i sammenligning, skumme

(Su8o.85.129); fra lat.orna.re, udstyre, smyk-

ke; jf. Ornament, Ornat; CP ell. fagl.) for-

syne med ornamenter (2.2); udsmykke;
ornamentere. JBaden.FrO. ornere Ar-

beidet med en paamalet Ætsgrund. Hinne-
rup.Juv.525. II

især i part. orneret anv.

som adj. ornerede . . Skrifter (o: fantasi-

skrifter). Selmar.^ 2.31. ornerede Gesimser
og Rosetter. MalPrisl.45. en smuk gam-

elier fraae som en Orne. vAph.(1759). *Han 60 mel Bindingsværksbygning med udsky-

sov som en Orne. Aakj.RS.103. 2) (jf. Orne-
grævling; dial.) pindsvinets han. det
var et morsomt Syn at se Ornen gøre sig

rar for Pindsoen; den danser rundt om
den med høje Grynt. SjællBond.18.

II. Orne, en. ['oCOrna] (ogs. Urne. Zak

dende Tag og udsvejfede Spær og orne-

rede Baand. Nathan8.MP.205.
Orne-skærer, en. (jf. Heste-, Hing-

steskærer; d. s. s. -gilder. VSO.
Ornitolog, en. [(ornito'lo-'q] flt. -er.

(fagl.) person, som dyrker ornitologi; fugle-

XV. Rentrykt "/g 1934
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kender. Meyer} BøvP.III.279. Fleuron.IN.
14. Ornitolog:!, en. [(ornitolo'gi'] flt. -er.

(nylat ornithologia, afgr. ornis, fugl; fagl.)

den gren af zoologien, som omhandler
fuglene; ogs. om lærebog ell. haandbog
heri. EFont.Atlas.L630. Luxd.Dagb.1.60.
Meyer.^ ornitolos:i8k, adj. [cornito'lo-'-

qis^; o^s.-'lo'gis^] (fagl.) adj. h7 Ornitologi.
JBaden.FrO. Dansk ornithologisk For-
enings Tidsskrift, (tidsskrift- titel.1906 ff.).

Ornnm, et. ['oCOrnom] flt. (1. br.) -me
(JohsSteenstr. ValdemarsJordebog.(18?4).50)
ell. -mer (smst.49. Aarb.1918.255) ell. d. s.

( Olufs.(JohsSteenstr.FN.286)). (æda. or-, ur-
num(m)a, ornum(mæ) ofl.(se Brøndum-Niel-
sen.GQ.I.21S); af præfiks ur-, or- (se or-

delej og nemme, tage; egl.: hvad der er

undtaget fra rebning ell. ligger uden for den
indtagne jord; jf. Endel(s)jord (u. I. EndeV,
Enemærke; foræld. || om anv. som stednavn
se JohsSteenstr.DS. 101) bestemt afgrænset
(og særlig mærket) jordstykke, der som pri-
vat ejendom faldt uden for den i fællesskab
dyrkede jord; særjord. Er Ornum, eller

Eendeel Jord, paa Marken, da skal den
være af Alders Tid og sær merket med
Steen, eller Stabel, eller Gryft, og da ree-
bis den ej. DL.5—10—13. Olufs.(VidSelsk
Afh.Hist.1.332). SaVXYIII.633.
Orr, en. se I. Or.
I. Orre, en. ['cora] flt. -r. (ænyd. d. s.

(FClaussøn.Snorre.(1633).221), sv. no. orre,

oldn. OTTI, jf. mht. orhsin, o/if. orrehuon; besl.

m. I. Orne; ,;/.Aarfugl 1, Urfugl; no.) \ur-
fuglehan; urhane. Moth. 057. *Orren
paa en Gran . .

| Tyst Magen fløiter frem
til fælles E\skovsspilBull.(Rahb.LB.L560).
Stockf.(smst.l72).

II. Orre, subst se II. Ore.
III. orre, v. se III. ore.

Orred, subst. se II. Ore.
Orrel, et. se Orgel.
I. Orret, subst. se II. Ore.
II. orret, adj. se II. oret.

Orre-værk, et. se Orgelværk.
I. Ort, en ell. (sj.) et (i bet. 1: Cit.1743.

(Aakj.HS.93). i bet. S: OrdbS.J. [mrd, ogs.

o-rd] jf.(?)0Tt.Høysg.AG.48. flt. -tr."(ænyd.
d.s.; fra mnt.hty. ort, sted, vinkel; grundbet.:
spids; egl. sa. ord som I. Od, IL Ort) 1) (jf.
Fjæle-, Landsort; nu kun dial.) himmel-
egn; verdenshjørne; egn; sted; ogs.: by.
de 4. Hoved -Vinde og Verdens Hiørner
eller Orter. Fflug.DP.1196. kommer I ikke
ihue blant andre af jer stormede Stæder en
visz Ort kaldes hund. KomGrønneg.V.127.
Jylland (er) ingen u-Sundt Ort, mens et got
friisk L&nd. Cit.l743.(Aakj.ES.93). Nor-
køping d. 12. Sept. 1753 . . leg har endnu
en liden curiositets Reise at giøre her i

Egnen, før ieg forlader OTten. Langebek.
Breve.191. paa disse Orter (o: egne). Junge.
VSO. OrdbS.(sjæll.). 2) (bjergv.) om (en-
den af) en vandret gang i en grube (mods.
Skakt;. EFont. Atlas. 111.177. Fra disse
Schachter udgaae 4 Hovedorter . . med

mange Tverorter . . Disse Orter ere kun
5 Qvarteer høje, saa at Arbejderne ikke
kunne staae oprette deri. CGRafn.(Fhys
Bibl.XV.5).VS0. OpfB.UII.79. 3)(haandv.)
trekantet opbygning af murværk til

støtte af lange flugtsnore. Gnudtzm.
Eusb.44. OrdbS.

II. Ort, en. [o-'rtZ, orOd] jf. (?) ort. Høysg.
AG.48. flt. d.s. ell. (sj.) -er (Slange.ChrlV.

10 120) ell. (sj.) -e (om vægtlodder: Levin.),

{ænyd. d.s.; fra mnt.OTt, fjerdedel af mønt-
ell. vægtenhed; egl. sa. ord som I. Ort, ud-
viklet af bet: vinkel (om de dele, hvori mønt
deles af et kors); foræld.) 1) fjerdedelen af
en mønt, spec. (i Danmark, indtil 1814) af
en rigsdaler (24 skilling; jf.: „Dog er Or-
dets Brug og Bemærkelse forskiellig, og
betyder det paa flere Steder 20 SkilBng."
VSO.); rigsort. (senere ogs. m. mere ubest.

20 bet.). Holb.DH.IL916. Slange.ChrIV.120.
Etlar.SB.506. (de fik) kun tre Ort for de-
res Ulejlighed. TroelsL.^XIV.210. Du ta-

ger 1 Ort for de smaa Potter — tre Sty-
ver for de stOTB. Drachm.FÆ.145. *(jeg)

skulde synke saa dybt — i et Fald saa
stort,

I
at mit Menneskeværd blev tilfals

for en OTt. ORode.H.177. jf.: hvis de ær-
lige og frie Mænd vil lægge en Sølv-
Ort i denne . . Hat, da kvidrer den lille

30 Pige og jeg som Nattergale i Parrings-
tiden. Drac/im.^^.ii5. 2) som vægtenhed
(indtil Lov Nr.l24*lsl907): V* kvint (if.

Forordn. ^Vi 1698) ell. (if. Lov ^V^ 1861. §3)
Vio kvint ('Viooo pund). En Gulddaase væg-
tig 13 Lod og en halv OTi.Adr.''VBl762.sp.

16. Eage,H026.
III. Ort, subst. se IL Ore.
I. Orte, subst. se II. Ore.
IL orte, V. se III. ore.

40 L Ortodoks, en. [(orto'dmgs] flt. -er.

(substantivisk awt;.«/" II. ortodoks; nu næppe
br.) ortodoks person. ('(Ze^ kunde optages
som gode Orthodoxer i det Parti, vi her
hestTide. Ørst.V. 163. || især (teol.) m. h.t.

religiøse (kirkelige) forhold. Holb.Metam.88.
nogle af Bønderne ere pure Ortodokser
og andre ere ramme Naturalister. FNSkov-
gaard.B.103. det er nu engang blevet en
Tradition i Læseverdenen, at Mynster er

50 den liberale og Grundtvig den intolerante
Orthodox.Grundtv.Udv.VIIL.304. IL or-
todoksi, adj. [(nrto'dcngs] (af gr. ortho-
doxos, som har den rette mening; af gr. or-

thos, ret, rigtig (jf. Ortografi^, og doxa,
mening (jf. Dogme); G3 ell. teol.) 1) om per-

son: som har de rette, af en vis kreds (et

parti olgn.) hævdede ell. alment, officielt an-
erkendte meninger og anskuelser; ogs.: som
er i høj grad bunden af visse vedtag-

60 ne ell. herskende meninger; især (ieol.):

som er i overensstemmelse med den officielle

religions lære, med statskirkens dogmer ; ret-

troende; kirketro(ende); dogmatisk
(troende). „Jeg merker nok at Herren
har lært at vakle i Troen uden Lands."
. . „Jeg er lige saa Orthodox, som jeg
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altid har været." Holb.Abrac.11.3. *Jes er

kun Fisker; men en Dervisch |
Opdrog

mig . .
I

Nu jeg er ei saa orthodox, som
du

I

Maaskee formoder. Min Samvittig-
hed

I

Har Intet mod et godt Glas Viin.

OehlF.34. hans Fader, som er orthodox,
ja endogsaa catholsk i Politiken, frygter
vist, at hans Søn . . er død i et politisk

Kjætteri. Gylb. V.168. *Jeg er en orthodox
og gammel Præst,

|
Jeg ta'er ei fra, ei

heller til jeg lægger. PalMJV.39. (Hauch
blev) som alle de øvrige . . Romantikere
mere og mere orthodox (Brandes.1.891:
rettroende). Brandes.DD.él. ortodokse Fri-

handelsmænd. Kbh.^Vi^lQlQ.l.sp.é. 2) om
hertil svarende mening, adfærd olgn.: (offi-
cieli) anerkendt; vedtægtsmæssig; gæl-
dende (som regel). Hun begegnede ham
med den sædvanlige og orthodoxe Hilsen.
Holb.Ep.V.^117. Det var ortodoxt i de ind-
fødte Skribenters Poesi, Filosofi og Viden-
skab at se alt hvad en Dansker havde Brug
for af den nyere Tid. Rørd.TB.145. Vort
ældste „uortodokse" Hélbredelsessystem
Homøopatien anvendes her i Landet saa
godt som udelukkende af Folk, der har
modtaget den ortodokse Universitets-Ud-
dannelse. i)a^iV2//i.2Vi2 i 958. i5.sp. 4.

II
især

(teol.): lærerigtig; dogmatisk (rigtig).
mangen Lærdom holdes for Kiettersk hos
en nye Skribent, som agtes orthodox hos
en gammel Kirke-Fader. Holb.MTkr.384.
Han har . . udtalt sig med stor Frimodig-
hed mod den ortodokse Opfattelse af Him-
melfarten. Ponf.^. 65. jf.: „Har jeg lært
dig galt?" — „Ja, om jeg maa tale frit,

saa er Fruens Catechismus ikke Ortho-
dox." i?oZ6.DE. iJI. 4. Ortodokisi, en.

[mrtodo^g'si-'] (af ^r. orthodoxia; <iZ H. or-

todoks; især teol.) ortodoks lære, mening;
rettroenhed; (ortodoks) kirketro. all

hidsig Orthodoxie er Kietterie.Holb.MTkr.
89. en indbildsk ung Domine . . lod sin
Viisdom og Orthodoxie høre ved at for-

dømme den bekiendte Spinosa til det un-
derste Helvede som en Gudsbespotter.
Tode.ST.II.105. De veed, hvilken Afstand
der er mellem Schleiermachers Liberalitet
og (Mynsters) Orthodoxi (Brandes. IV. 7:

Kirketro).Brandes.E.l8. (i beg. af 17. aarh.)
blev den rene lutherske Lære Herre i den
danske Kirke, og det Tidsrum oprinder,
som man har kaldt Ortodoxiens, Rettroen-
hedens. CSPet.Litt.469.

ortografere, v. [(ortogr^'fe-ra] Høysg.
AG.117. -ede. {jf.fr. orthographier; dannet
a/ Ortografi; nu l.br.) bogstavere; stave.
da jeg skulde skride til solide Ting og
skrive Dansk, kunde jeg ikke hitte paa
Ordene, viste ej heller at orthographere
dem ret. Holb.Orthogr.93. Han har Ord for
at have orthograferet sin Underskrivt paa
en nye MåSide.PAHeib.E.182. FGuldb.Dan-
nersprogetsRetskrivning. (1809). 20. Meyer.

^

Ortografi, en. [(ortogrB'fi-'] Høysg.ÅG.l.
{af gr. orthographia, af gr. orthos, ret, rig-

tig ^j/. ortodoks^ , og gråphein, skrive (jf.
grafisk^; sml. Ordskrivning, Retskrivning,
Skriverigtighed; gram., sprogv.) den rette
maade at stave ord paa; reglerne for
ordenes rette bogstaverina; retskriv-
ning(s-lære). (om den videre anv. hos
Høysg. se Bertels. Høysgaard. (1926). 113).
*Hand skreeg: Ortographi man aldrig

f
lerne søger

|
I en Postil I jEfoZ6.Paar8.5iJ.

eg har ikke skikket Bud efter ham for
at spørge ham til Raads udi Ortographien.
sa.Stu.lI.9. Jo mere Orthographien er
overensstemmendes med Udtalen, og jo

kiendeligere Ordene derved gjøres, jo let-

tere er Sproget at lære. PSchulz.JDS. 36.

VSO. Meyer.^W ordenes stavemaade hos
en forfatter, i et værk olgn. vil mand
conferere endogsaa de beste Danske Skrif-

ter mod hinanden, da skal mand finde
20 hvor liden conformitet der er udi Ortho-

graphien. Holb.Paars.)()(1^. T.Rothe hav-
de sin egen Orthographi i franske Ord.
VSO. Haandskrifternes Ortografi er i den
første Tid (omkr.1300) fast og god.Prøn-
dum-Nielsen.GG.L60. || uegl., m.h.t. node-
skrivning. (Chopins) musikalske Ortho-
graphi er jevnlig fe]lagtig. RBergh.M.69.
ortografisk, adj. [corto'gra'fis^] (gram.)
adj. tit Ortografi; især: som vedrører orto-

^ grafien; retskrivnings-; spec: som er
i overensstemmelse med ortografien,
retskrivningen, at give orthographiske
Regler. Holb.Orthogr. 92. denne orthogra-
ghiske Krig. Høysg. S. 255. for at være
iaandsekretær hos en Minister, udkræ-

ves at kunne skrive sit Sprog, i det mind-
ste orthografisk rigtig.PAHeib.E.213. Skri-

benter, som ei engang skrive Modersmaalet
orthographisk. 7/SO. Jørg.SK.78. (sj.) om

40 person (jf. Ortografist^ ; *Byeskriveren Lars
Hick, som Ortographisk var,

| Og ringste

Bogstavs Fejl ej kunde pardonnere. Holb.
Paars.310. Ortografist, en. [(ortogrB-

'fisd] flt. -er. {jf. eng. orthographist; nu sj.)

person, som beskæftiger sig med, er
kyndig i ortografi. LTid.1742.275. de,

der maa skee holder den berømmelige
Syv for en gammel og nu forkastet Or-
thographist. Høysg.lPr.3. Meyer.*

50 Ortolan, en. se Hortulan.
Orts-daler, en. {ænyd.d.s.; efter ty.

ortsthaler; foræld.) d.s.s. H. Ort 1. DL.2
—22—52. Slange.ChrIV.181. Baden.JurO.
Ortnlan, en. se Hortulan.
©rv, interj. se ov.

Or-værk, et. se Orgelværk.
Orod, subst. se IL Ore.
L Os, en. [o's] fVos olgn. Gram.Nucleus.

1797. NvHaven.0rth.129. MDL.653(„sydl.
60Fyen."). — f Aas. Agerbech.FL. 104. 116).

uden flt. {ænyd., glda.o(o)s, oes, wo(o)s,
woes (fk., undertiden intk), æda. o(o)s (AM.
Harp. Kr. 13. 14 osv.) og wos (smst.lO), fk.

(fem.), sj. intk. (AM. 38), fsv. o(o)s, intk.,

mnt. wos, afkog, skum af noget kogende,

oeng. wos, plantesaft olgn. (eng. oozej; besl.
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m. ty. dial. wasen, damp, dis olgn., holl. waas,
mnt., oldfris.wsisemy samt ty. dial. wsLsen,

græstørv olgn., mnt. wase, fugtig græstørv,

dynd, oht. waso, fugtig landstrækning, oeng.

wase, dynd; jf. II. Os, II. ose; dial.) 1) (ud-
presset) saft ell. afkog af (knuste) plan-
ter ell. plantedele (især: anvendt som læge-

middel). NvHaven.0rth.129. Isop, Timmian
og Føllefødder . . kaag dette tæt tillukt i

to Potter Vand, præs Aaesen fra. Agerbech.
FAR.104. man drikker døgtig Havre-Gryns
Aas med frisk-sød-usaltet Smør udi. sa.FL.
116. Afpres Osen af Grønkaal. Cit.ca.l820.

(Krist. GamleRaad.(1922).105). FolkLægem.
1.49. jf.: Draven (Bærmen) af Æbler og
Pærer, som ere pressede til Most kaldes
Æble- og FæTe-Voes.MDL.653(fynsk).
2) saft, som om foraaret stiger op i

træerne. Tidlig paa Aaret, før Oesen
kommer i Træerne. JJSSmidth. Ords. 97.

FrGrundtv.LK.134. Forsommeren, indtil

St. Hansdag. Da var der Os (Saft) i Pilene,
og saa kunde der laves Fløjter . . af dem.
SjællBond.183. frisk Træ, hugget i August
og September i sjællandske Skove, medens
Osen — Safterne — endnu sad i Stam-
merne. Fol.^Vil928.2.sp.3. jf.DF.1930.69.

II. Os, en. [o-'s] (f Aas. Garboe.EA.81).
uden flt. (sv. , no. d. s.

, jf. mnt wos , damp
af noget kogende; maaske egl. sa. ord som
I. Os; jf. III. ose) 1) em, damp ell. lugt,
der stiger op fra noget varmt, op-
varmet, fremkommer ved kogning, steg-

ning, bagning olgn. (jf. Mad-, Stegeos^.
Osen eller Emmen af heedt, kogende Vand
og Sinået. JBaden.Gram.56. YSO.IV. 011.
235. Butiken, hvor der stod tør, syrlig
Os af det friskbagte Brød. Drachm.F.1.544.
en voldsom Os af stegt Flæsk med Æbler
stod ud i Gsmgen. Ba7ig.T.101. Osen fra
Bollen og Dampen fra Piberne bliver al-

drig tiltalende for den spæde, lidt jom-
frunalske Digter (o: Baggesen). KBokkenh.
DK.191. Esp.250. jf.: Dørene stod aabne,
saa Kageosen trængte ind. Bang.HH.26.

Køkkenos. Schand.BS. 107. 2) ildelug-
tende, kvælende røg ell. luftart, der ud-
vikler sig af noget brændende; især om kul-
ell. lampe o s. hun var syg af den Os Ilden
giorde. Suhm.HistJ.277. en „Salon", hvor
. . der var Musik og Lys og Skænkeborde
og Os af Lamper. Goldschm. VIII.361. *vi
har (paa Regensen) Oplysning, som med
Oes

I
os gratis Stuerne parfumerer. ^os<r.

YV.7. den sorte, stinkende Os, der farer
op fra en sodet Skorsteen. jBo^^an.JI.200.
Feilb. jf.: han havde talt saa hurtigt og
slugt en saadan Mængde Røg og Gas o s,

at han begyndte at hoste. Drachm.F.1.23.
Jeg syntes, at de lave, salpeterplettede
Hvælvinger (o: i en kirke) sænkede sig
tæt ned over mig, at Lyseosen var ved
at kvæle mig. Schand.F.183.

||
(m. overgang

til bet. S) i forb. m. ord af sa. ell. lign. bet.

(mennesker der har haft slagtilfælde) maa
tage sig i Agt for Aas og Røg, derfore

bør i deres Værelse Spieldet ey lukkes.
Garboe.HA.81. *(blæstens) muntre Kamp
mod Taage |

Damp og Oos og dovne Skyer.
Bagges.DV. VII.267. *En øde Dandsesal ..

|

Hvor alle Festens Minder er for iagne
j
af

Oes og Dunst, som dækker Glædens Liig.

PalM.(1909).lII.37. 3) (dagl.) videre anv.

af bet. 1'2, om daarlig, beklumret luft,
ubehagelig lugt olgn. Kontoret med dets

10 gennemtrængende Os af Segllak. JPJac.
11.158. der stod en meget kendelig Os
af Ostebrød omkring hum. Pont.LP. VIII.
60. Sikken en Os her er I Du milde Gud I

HJespersen.IStatensTjeneste. (1 91 9). 7. Den
tætte Os, der maa forudsættes i et saa-
dant Jordbo (som røverstuen i „Røverstuen''),
er betegnende glemt af Blicher, som var
vant til alt muligt og ikke led af sarte
Fornemmelser. HBrix.(Tilsk.l933.II.169).

20 jf.: En Os af stærke Dufte stod med Vin-
den ind over Yeranåaen. EKornerup. In-
dien.(1921).46. billedl: den, der, æklet af

Sensationens Os, ikke havde villet læse
(bogen). Pol.^^/4l920.2.sp.2.

lil. Os, en. [o-'s] flt -e (PNSkovgaard.B.
233) ell d. s. (HVClaus.DL. 36). se ogs. u.

bet2. (æda.os (i stednavne, seValdJord.59 /f.),

oldn. oss; maaske sa. ord som lat. os, mund;
jf. dog ogs. II. ose) 1) (dial. ell. (nu især) som

30 del af stednavne ell. (i best.f.) som selvstændigt

stednavn, se JohsSteenstr.DS.lOl) munding,
udløb af et vandløb; minde (I), (spec.

om større, stillestaaende vandsamling ved ud-
løbet af en aa, se nærmere PThorsen.Fra
Sydbornholm.(1934).28). Vil Man begynde
Opregningen paa (aaerne) efter som deres
Ose . . følge efter hinanden, da komme
de i denne Orden. PNSkovgaard.B. 233.
MDL.653(jy.). Esp.250. Feilb. mundingen

40 af Hallebyå, som bærer det ældgamle
navn Osen. HVClaus.H..384. Bredninger og
Snævringer, Gab og Minder og Os. sa.DL.
36. .//•. O s d an n e 1 s e r. PThorsen. Fra Syd-
bornholm.(1934).28. 2) (no.) smalt indløb
til en fjord; langt, smalt sund. Sunde
og Oser imellem 0erne.TopJNorge.28H.56.

IV. os, pron. se vi.

I. t Ose, en. ^Ost, se ndf.). flt. -r. {ænyd.
oes; vistnok fra holl. hoos, ty. hoos(e) (egl.

50 w. bet. „hose"), se Vandhosé) skypumpe.
vAph.(1759). Oserne ere hyppige hos visse
Søekyster i den Middellandske Søe . . Her
i Norden ere de ra.re.vAph.Nath.VI. 60.

Leth.(1800). naar en O ost (Trompe de
Mer) trækker Vand op af Søen. LFÉømer.
KystenGuinea.(1760).81. ^

II. t ose, V. {jf. eng. ooze i sa. bet.; maaske
til (I. ell.) III. Os

; jf. III. ose (1.4) samt no. dial
osa, om vand: strømme stærkt (ind ellud), ud-

60 hule isen) om vædske: sive, strømme (lang-

somt) ud. En Chirurg udtrak Sømmet (af
barnefs hoved) og bragte en Sonde ind,

med hvis Udtagelse der fulgte en Strøm
af Vand. Et Omslag lagdes paa, ogVæd-
sken vedblev i en fire Dage at ose ud.
BiblLæg.XII.204.
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III. ose, V. ['o"sa] (f aase. Garboe.HA.
28). præs. -er ['o's9r] præt. -ede (VSO.
Ooldschm.Hjl.I.113. MO. JVJens.EE.G) ell.

-te (Breum.HH.101. ORung.VS.9. Achton
Friis.JL.1.398. jf. Saaby.'); part-ei (VSO.
Tilsk.1921.1.8) ell. (I hr. i rigsspr.) -t [o-'sd]

(OrdbS.(sjæll.). Feilb.). (sv. osa, no. dial.

osa; a/l. af II. Os; jf. ogs. II. ose samtglholl,
østfris. wosen, wosen, skumme, bruse (fx. om
kogende vand); endnu ikke i vAph.(1764);

jf. Oser, oset)

1) udsende os (II) olgn. 1.1) om baal,

ild olgn. ell. sted, beholder olgn., hvori der
finder en forbrænding sted: udsende røg, os

(II.2) ; især om (kakkel)ovn (hvori der er for
ringe træk) ell. lampe (hvis væge er for højt

opskruet olgn.): udsende kulos, henholdsvis
lampeos. Kakelovne aase altid naar der
legges Ild i dem efterat de have staaet
nogen Tid uden Varme. Garboe.HA.28. Ar-
beiderne havde . . havt osende, maadelig
lysende Tranlamper at see ved. Rahb.Tilsk.
1794.214. Lampen blussede for høit og
osede. Goldschm.Hjl.L113. *(han) spytter
i Flammen, saa Gløderne ose. Drachm.D.
35. Den Maade, hvorpaa Kulilten foraar-
sager Død, er oftest den, at Kakkelovnen
y,oseT'*.OBloch.I).U.234. jeg elsker Lys;
det vil sige, ikke de osende Praaser, men
det rene, elektriske Lys. Skjoldb.lM.131. I

Askebægeret laa Christians Cigaret endnu
og osQåe.AaseHans.Vr.34.

||
(sj.) m. ind-

holds-obj. *Bilernes hylende Hoste
|

er
Stadens hovmodige Røst,

|
dens Luft er

Stanken, de oste. Børup.Nakjælen.(1919).
43. t.2) om person: lade noget udsende røg,

os (II.2)
;
frembringe os (v. hj. af noget). Han

oste og svovlede og brændte (o: for at for-
drive nogle bier). AchtonFriis.JL.1.398. det
er skrækkeligt, som du oser (om en, der
ryger stærkt) \ billedl: den krybende Feig-
hed, der ikke tør dadle, uden strax at ose
med Røgelsekarret (o: uden at gøre und-
skyldninger). Birckner.Tr. 189. 1.3) udsende
en daarlig, ubehagelig lugt; dunste; lugte

ilde. Han steg ned i Folkelukafet som i

en osende Kloak. Oi^ww^. 75. 8. (hunden)
laa under Bordet og osede forfærdeligt.
Tandr.Kl.62. || i udtr. for at stinke af spi-

ritus, (den berusedes) fortrukne, osende
Ansigt. EChristians. 0.1.84. Morgenbitteren
oste ham ud af Halsen. ORung.Nov.1.211.
I San Domingo mødte jeg en drukken
munk — han osede af alkohol. EKornerup.
Ecuador.(1919).81.

\\ billedl. (maaske delvis

til bet. 1.1j; ofte i forb. m. præp. af. (hun)
skjældte ud saa det osede. Aakj.PL.178.
Bogen oser af Ligegyldighed. MJepsen.Pe-
terNansen.(1912).104. i den saakaldte Søn-
dagsskole (er der) osende kedeligt at være.
Bomholt.MS.56. Du sad og osede din For-
elskelse op i Ansigtet paa mig. OBang.
Byen.(1924).166. spec. (jf. udtr. som selvros
stinkerj i udtr. for selvglad optræden olgn.

:

*det danske Folkeliv . .
|
Med Vidskab

uden Blæst og Bram,
| Med Lys, som ikke

oser. Grundtv.P8.Vin.375, Jeg følte mig
ene i denne Stue, fuld af osende studen-
tikos Overlegenhed. ESkram.(Siudenterbo-
gen.(1896).60). naar man skal fortælle om
sig selv . . saa kan det jo let komme til

at „ose** lidt af Selvglæde. GadsMag.1928.
271. \A) m. subjekt-skifte, om røg, os, dunst,
lugt: sirømme ud; især i forb. m. adv. ell.

præp.-led. han . . bøjede Hovedet. Salve-
10 lugten osede op under Trøjekraven. .77

Jen8.EE.6. Hun sad paa Hug foran Ilde-
ren (o: ildstedet i et røgeri), og Røgen oste
op under hendes Hænder. JVibe.(DagNyh,
^^1^1921.7.8p.6). jf.: Han ligesom saa' en
taarnhøj Flamme ose sig op gennem Gul-
vet (o: ved en mineelcsplosion). AKohl.MP.
1.90.

II
billedl. naar jeg dør, gaar mine

Tanker ud af mig som Bobler — de oser
ud som Svovlbrinte af et gammelt Æg.

20 JVJens.EE.174. Pjat og Pjankethed, Ond-
skab og Lumpenhed oser dem imøde. HO
Lange. Kampen mod Smudspressen.(1908).17.
Hvem veed overhovedet, om al Krigens
Svovlluft er oset ud. Tilsk.l921.L8.

2) (spøg. anv. af bet. l.i, jf. udtr. som faa,

blive til lamperøg (se Lamperøg 2); jf.
Oser 2; butiks-spr., jarg.) om kunde: se paa
varerne uden at købe. Det var ikke et

Publikum, der „osede**. DagNyh.Vil922.9.
30 sp.3. Pol.^U1926.7.sp.5.

Oser, en. 1) (^,jarg., spøg.) til III. ose
1.1, om dampskib, det voldte den unge,
raske Sømand store Overvejelser at gaa
om Bord i en „Oser". DagNyyVil929.6.
sp.5. 2) (butiks-spr., jarg.) til III. ose 2:

kunde, der ser paa varerne uden at
købe. Pol.^h^l920.5.sp.3. Der har ikke
været en Kunde i Butikken hele For-
middagen, ikke uden en enkelt Oser.

-W Soya. Jeg kunde nemt ta' 100 Kr! (1931). 92,

II
(i restaurations-spr.) om gæst, der ingen

drikkepenge giver. BerlTid. ^^/s 1 934. Sønd. 6.

sp.4. oset, adj. [^o'SQt] (til II. Os ell. III.

ose; jf. bornh. osuer, sv. osig; 1. br.) som
er fuld af os ell. daarlig luft, som ud-
sender os, lugter af os olgn. de andre
Stænder sled Livet hen i farvefattigt Mulm
og oset LuU.JPJac.1.51. de to Lamper
under Loftet lugtede oset EErichs.N.125.

50 jf. Rietz.490(skaansk).

Osman, en. [(os'man*, 1. br. -'ma'w] flt,

-(n)er. (af tyrk. osmanli, adj., hørende til Os-
man, tyrk. udtale af arab. Othman, navn paa
grundlæggeren af det tyrkiske dynasti; jf. I.

Ottoman; især fagl. (hist, geogr., sprogv.))

(officiel betegnelse for) indbygger i Tyr-
kiet; tyrk; spec. om den stamme, der bebor

rigets sydvestlige del. Grønb.Tyrk.lydhistorie.

(1902).120. især i flt.: JBaden.FrO.II. *Eu-
60 ropas Dæmning imod Osmaner, |

Mongo-
ler og iversyg Muhamedaner. Jw^.i>i?.8.

Drachm.IV.198. Den tyrkiske sprogæt

indtager et meget stort område, hvis yder-

punkter betegnes av Osmannerne mod
sydvest . . og mod nord av Jakuterne.

HolgPed.SN.98. osman(ii)isk, adj.
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[(os'man'is^, 1. hr. -'ma'nis^] (jf. ottoman-
nisk; især fagl. (hist, geogr., sprogv.)) adj. til

Osman. Osman I. .. Grundlægger af det
osmanniske Dynasti. 5aZ.^XFiiI. 655. de
osmanniske Tyrker. 8m8<. den osmanni-
ske port, se Port. || substantivisk, om spro-

get. Osmannisk er det officielle sprog i

det tyrkiske rige og tales af ca. 10 mill. i

Europa og Lilleasien. Sandfeld.S?253.
osse, ossenstaa, adv. se ogsaa.
I. Ost, en. [osd] Høysg.Anh.21. flt. -e ell.

(dial)-eT(Feilb. OrdbS.(Sjæll.,LollandJ) ell.

(nu kun dial.) d. s. (Feilb.; se ogs. u. Mælke-
ost^. {glda. oosth, æda, i ssgr. som marie ost,

en art smaaredsel, kattæost, katost (Harp.
Kr.304), ostchar, ostekar (Småstykker.18841
91.82), oldn. ostr, finsk (vistnok laant fra
germ.) juusto; vistnok besl. m. lat. jus, suppe
(se Sky) ; jf. oste, ostet, ostig, ostne)

1) (især fagl. ell. dial.) om den klumpede,
kornede ell. grødagtige masse, der udskilles

af mælk ved syrning ell. tilsætning af løbe,

ostestof, ell. om denne masse under dens
videre behandling, ostemasse, (mælk) er
en Samling af tre meget forskellige Sub-
stantser . . som ere Smørret, Osten, og
Vallen. vAph.Nath.Y.268. LandbO.III.754.
»om forb.som løbe (til) ost, se III. løbe

afknuge (Apot.(1791).402; se u. Oste-
musj, kryste (se II. kryste 3j, trykke
(Moth. 058. Bostgaard.Lex.049c) ell. (nu
alm.) presse (Fruent(1799).IV.344. MO.
(u. Osteform;. DF.1931.51) ost (en), (jf
Ostepresse; presse vallen ud af ostestoffet.

Ij
røre, skære ost, se røre, skære.

||

(jf. Oste-brokke, -del, -klump, -partikel;

dial.) i flt. Den egentlige Søbedavre be-
stod af syrnet Mælk, der var „skilt ad**

og dannede de saakaldte „Oster". Aarb
LollF.1931.136.

2) om det af den u. bet. 1 nævnte masse
fremstillede produkt, der bruges som næ-
ringsmiddel. 2.1) i al alm. alting stiger,

vil du have et stykke Flesk, vil du have
Smør, vil du have Ost, Gryn, Lius, Brende,
saa kand mand ikke veje det op med Pen-
fe.Eolb.BarsJL12. MøllH.IV.518. *Osten

nytter Stemningen af Forraadnelse og
rygende Elskov sammen i mit Hjærte.
JvJens.Di.54. Et stykke ost.Moth.058.
her har jeg endnu et stycke engelsk Ost,
som jeg bragte med mig fra Ithacien.
Eolb.Vl.IV.2. jf. bet. 2.2: naar man har
pirret Ganen med alle mulige lækkre Ret-
ter, kan man dog altid endnu . . spise et
lille Stykke Ost. Oehl.XXVIL 66. if lave
(0lufs.Ny0ec.L223. LandmB.IL478) ell.

(nu næppe i rigsspr.) gøre (vAph.Nath.V.
270. MO. Feilb.) ost, fremstille, fabrikere
ost. jf.: Naar Barken (af slaaen) bruges
til Ostgiøren, da erholdes saadanne Oste,
som hverken forderves ellerraadner.JPai^Z-
li.Urte-Bog.(1761).338. VSO. Ostelav-
ning. 3fO. Landbo.111.754. sam<; foruden
Løbestoffet kan (man) benytte Syrningen
som Sammenløbningsmiddel for Mælken

til O st eb er edning.Mø^ff. 17.55.9. 2.2)

om skive, stykke af dette produkt, brugt som
paalæg paa brød, ell. om anretning, mellem-
ret olgn. bestaaende af saadanne skiver, styk-

ker samt brød, smør olgn. *0m vi os ey
med denne Kost |

Tilfulde kunde mætte,
|

Vi med en Kavring, Smør og Ost, | Vel
skulle Pinden sætte. Reenb.L55(jf. 1.23).

En af de mest intellektuelle Mænd, jeg
10 kender, begyndte . . i et Frokostselskab .

.

at fremsætte nogle hastige Profetier imel-
lem Osten og I)esseiten. Friis -Møll.(Pol.
^yiol928.7.sp.6). han pillede altid osten af
sin skolemad I

||
("j/*. Ostebrød; i /br&. ost

og brød (sjældnere brød og ost;. 1. om
(smørre)brød med ost paa som det daglige,

tarvelige næringsmiddel. Her ligger et styk-
ke Brød og Ost skaaren, om I vil ikke
forsmaae. Holb.Er.1.4. Enhver fremtog det

20 tarvelige Ost og Brød, han havde bragt
med i sin Taske. Ing.EF.VIIL50. Feilb.

IL762.763. jf: Antipathien . . er saa be-
kiendt, som det daglige Smør og Ost. Th
Bartholin. Sygdommes Overplantning, (overs.

1794).12. ordspr. (nu næppe i rigsspr.): Ost
og Brød er godt i Nød (ell. i sæk. Feilb.

Krist.0rdspr.nr.6295); Vælling er ond at

føre. Mau.l040. 2. (jf. Ostepind samt Oste-
sp.l312^^'; især kog.) om anretning af ost og

30 brød ell. bagværk med reven ost i, serveret

som efter- ell. mellemret. naar (jfolk) har
giort et godt Maaltid, vil (de) have Ost
og Brød som en Pind for Maden. Cit.ca.

1730.(KirkehistSaml.5R.lIL809). Bet er
ubetinget det eleganteste at benytte en
fin, hvid Damaskes Serviet til Opstillingen
af „Ost og Brød" og ikke en kulørt broderet.
Const.Kogeb.190. 3. (ty. kåse und brot i sa.

bet; jf.: (under dansen) svinger alle rundt
40 på engang, imens synges: „din fa'r skal gi'

dig ost-og-brød, din mo'r skal varme cnn
kind . . så rød I" Feilb.; nu kun dial.) navn
paagammel bondedans ell. sangleg, (dansen) er
efter den lærde Verelii Forklaring . . saadan
en Spring om, hvor Fruentimmer-Huerne
gaaer i Løbet, ohngefæhr det samme som
Ost og Brød nu omstxmåeT. Wadsk.(LTid.
1737.392). Feilb. II. 763. jf. Cit.ca. 1730.
(KirkehistSaml.5R.IIL809). 2.3) om masse

50 afdette produkt, fremstillet i en vis (oftest rund
ell. rundagtig)form og ofte omgivet afen skorpe
(saaledes som produktet gaar t handelen), dis-

se ti ferske Oste (1931: ti Skiver Flødeost;
skal du bringe til Høvedsmanden over de
Tusinde. lSam.17.18. „giv os nok et Styk-
ke, Juan I" . . „Jeg veed ikke, Velbaarne
Herre, om min Ost taaler fleere Snit denne
gang."HoZ6./)E.m.6. Her er en halv Ost,

som koster en heel Daler. H.øysg.S.31. Tidt
60 naar (Dichman) sad i Tanker og sukkede,

sagde han spøgende . . „Ak ja! hvad ere
vi Mennesker andet end Lysestøberskil-
ter og Oste (o: ustadige, vægelsindede og
bestemte til ormeføde)!"" Oehl. Er. 1.67. (jf.

JLange.Breve.122). Paa Hanebaandene var
der lagt nogle Brædder til at lægge Ostene
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psi&.SjællBond.34. jf. Oste-penge, -tiende:

(kirkegangskvindernes) Offer bestod . . af

Oste og Kager eller Brød. Thurah. B. 83.
hver Mand i Sognet giver sin Præst, Degn,
Herredsfoged og Herredsskriver hver et

Maal Melk, som modtages paa een Gang,
og sammenslaaes til een Ost.Aagaard.Thye.
(1802).121. II

osten græder, se græde 2.2.

hule en ost, se II. hule 1.2. || talem. og
ordspr. forelsket ell. forlibt som en
mus ell. en rotte i en (grøn) ost, se

Mus s^. 55jf^', Rotte, sidde som en mus
i en ost olgn., se Mus sp.55V^^. der er
mus i osten, se Mus sp. 552^*-. den mus,
som een gang har ædt af osten, kommer
vel igen, se II. komme 39.i. den bedste ost

bliver snarest søgt og lettest museædt, se

museædt. jf.: den beste ost gnaves af mt&.
Moth.058. maanen er (gjort) af (en grøn)
ost, se grøn 3.3, Maane 2.2. jf.: vorherre
har sat en ny ost paa himlen olgn. Feilb.

KristOrdspr.nr.6294. Ost er Guld om Mor-
genen, Sølv om Middagen, Bly om Aftenen
(o: sundt at spise om morgenen, men usundt
om aftenen). Mau.II.113. saa ked af noget
som en kælling af sur ost, se ked 1. 2.4)

m. attrib. adj. eU. som sidste led af ssgr. i be-

tegnelser for særlige slags, sorter; undertiden
ogs. om lign. produkter, der udvindes ved ind-

kogning af valle, se Efter-, Myseost, sml.

ogs. Kunstost; dels (jf. fx. hollandsk, hol-

stensk ost u. hollandsk 3, holstensk 2 samt
Ejdammerostj i betegnelser, der angiver,

hvorfra osten (ostesorten) stammer: Dantzi-
ger Ost . . er til Kiøbs at bekomme. Adr.
Vil762.sp.9. legge Engelsk Ost eller Ca-
pun-Steeg paa et SmørhTød.Argus.lTTO.
Nr.2.2(jf.sp.l307^^). dels (jf. ssgr.som Appe-
tit-, Faare-, Fløde-, Gede-, Kommen-, Ko-
mælks-, Mejeriostj i betegnelser, der antyder
kvaliteten ell.fremstillingsmaaden: den gode,
fede Ost giøres af Fløde og ostet Melk
samlede. vAph.Nath.V.270. Ram, æver Ost
man kan drikke brav efter. sa(l 764). (man)
skiller Melken for stærkt, hvorved Osten
nødvendig maae vorde mager. Olufs.NyOec.
1.223. Ostenes Art . . Ekstrafed . . Fed .

.

Halvfed . . Mager. LandmB.II.477. gam-
mel ost, (jf. Gammelost^ om visse sorter af
stærkt lagret ost. Moth.057. Frem.DN.732.
DF.1931.52. grøn ost. 1. (jf grøn 3.3

samt ovf. 1. 11 ; dial.) frisklavet ost. Moth.
057. DF.1931.52. 2. ostesort (svejtsisk zieger-

ost), der p. gr. af tilsætning af pulveriseret

stenkløver har en grøn farve og en krydret

smag. S&B. jf.: grøn Alpeost. iaw^m^.
11.501. reven ost. Moth.057. ISuhr.
Mad.^^(1931).238. Feilb. sur ost, ost, der

p. gr. af for stort syreindhold ikke gærer
(tilstrækkeligt). LandmB.II.487. jf. 1. 26.

3) overf. anv. af bet. (l-)2. 3.l) om masse,
der i udseende, konsistens minder om
ost (1-2) ell. er presset sammen i en form,
der minder om en ost (2.3); i ssgr. som
Figen-, Kalve-, Krabbe-, Lim-, Mandel-,
Palmeost. 3.2) om ting, genstand, der af

form ligner en ost (2.8); j/. u. Katost 1 l|

(sml. ty. kåse i sa. bet.) ø underlagskiods
til en digel. Wagn.Tekn.82. Hannover. Tekn.
37. 3.3) (jf. SV. ost; til bet. 2.8; vulg.) brugt
som skældsord (m. ubestemt bet). „Det er
nu egentlig underligt," sagde han.— „Hvad
er underligt, din Ost?" — „Krigen det ene
Sted, og Sjov det andet." JacFaludan.TS.
113.

10 II. Ost, en. (næsten aldrig m. art.; i bet. 1
ogs. brugt som adv.). [o-sd] Høy8g.AG.137.
{glda. d. 8. (i ssgr. som nord-,' ostnordost
(s.d.)); fra mnt. ost, jf. holl. oost, ty. ost; egl.

sa. ord som Øst (s. d.); if. Ost- 2 samt Osten)
1) (nu kun ^; ofte forkortet O) det verdens-
hjørne, hvor solen staar op (ved jævn-
døgnstid); øst (mods. Vest, Nord, Syd^; nu
kun om den hertil svarende kompasstreg samt
i ssgr. (se I. Nordost osv.). Ost . . Er det,

20 som er til øster. Moth.^ 091. Oost er i sig
selv et Tysk ord, i hvis sted en Dansk
bruger det ord Østen. NvHaven.Orth.130.
ySO.(„Sædvanligere Øst, Østen, Øster").

Wolfh.MarO.410. styTOst.Cit.l934.(OrdbS.).
|l i ssgr. (jf. ndf. samt Nord-, Sydost^ og

forb., der angiver en finere inddeling af kom-
pascirklen (jf. u. 1. Nord 1) som ost til nord,
ost til syd (OtN, OtS), ost halv nord, ost
halv syd (OV2N, OV3S) osv. Ost til Norden

30 . . Ost til Syden. Rbding. Ost til Nord ; Ost
til Syd. 7S0. (jeg) ankrede op . . i O.t.N.,
TVaMiil e.G.StBille.Gal.n.27. Havde her-
fra det sydvestlige Land i S 17° V og Syd-
ostpynten i SS'6^ O.smstl.338. Scheller.

MarO.
II t i andre forb. m. præp. under-

søge om en gammel Port, et Altar, en
Støtte, eller et Forhæng stod i Ost eller

Yest. Holb.MTkr.257. m. efterstillet præp.:
For at søge denne Bugt, naar man kom-

40 mer Ost fra, har man kun at følge Landet.
StBille.GalI.338. 2) f østenvind. Høysg.
AG.137.

III. Ost, en. se I. Ose.
Ost-, i ssgr. 1) til 1. Ost, se Oste-. 2)

i ssgr. m. verdenshjørnebetegnelser ['o'sd-]

ellers ['osd-], i ssgr. Ostindien, ostindisk
dog tryksvagt: [osd'en'dian, -'en'dis^, ogs.

o'sden'-] (jf. Øst-, Østen-, Øster- i ssgr.)

til II. Ost (1); dels (især ^) i betegnelser

50 for retning, se ost-nordost, -sydost samt
Ost-vind, -værts; dels i benævnelser paa
den østlige del af noget, se Ost-kyst, -val;

saaledes ogs. i en del navne paa land- (ell.

vand-)omraader, der udgør den østlige del

af det omraade, sidste del betegner, og hertil

(ell. selvstændigt) dannede indbyggemavne og
adj.; nu vist kun (jf. Ost-indianer, -indisk
osv.; gldgs.) i Ostindien som betegnelse for
det sydøstlige Asien (For- og Bagindien) i

60 modsætn. til Vestindien (0: Amerika) og Syd-
indien (o: Australien). Moth.^092. Jor-
mødre og Ammer siger altiid at Barnet er
sin Får liigt, endskiønt mand kand beviise,

at Faren var i Ostindien samme tiider,

som Barnet blev giort. Holb.Bars.1.2. Ost-

og \est-lnå\en.LTid.l720.Nr.21.2. Natio-
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nalmusA.1933.77. tidligere ogs. (vekslende

med Øst-^ i andre navne (og afledninger)

som: den Ost-Frankiske Konge.LTid.
1738.553. OstfTiiser. Amberg. de Ost-
Friesiske Lanåe. LTid.l739.U4. Ost-
friisland. v^p/i.('i75P;. de Ost-Gother
under deris Konge Theodorico komme til

Italien Anno ChrA90.HolbJntr.L168. vAph.
(1759). Narses giør ende paa det Ost-
Gothiske Rige. Holb.Intr.ILreg.7v. Ost-

Nord- og en Deel af Vest-Tartariet.sa.I?/i.

1.23.

oste, V. ['osda] -ede. i^bs. (nu næppe br.)

-ing (jf.VSO.) ell. (til dels m. tilknytning til

ostne'; nu alm.) -ning (Olufs.NyOec.1.232.
Aagaard. Thye. (1802). 124. Bertel. A. 122.
LandbO.III.754),jf.ll.OstGrl{sv.ostsi(sig),

fsv. ostas, koagulere (om blod), no. oste; til I.

Ost (1); jf. ostne, I. Oster, II. Osteri, ostet

samt ænyd. yste, oldn. ystast, blive til ost;

især fag'l. ell. dial.) 1) (jf. gaa sammen u.

gaa 84.2^ intr., refl. ell. ipass., om mælk: løbe
sammen (se ll.\øheS8.2); dele sig i ost(e-

stof) og valle (ved tilsætning af løbe olgn.);

skille(s) ad. Melken ostes. Moth.MllO.
Wilst.Il. V.v.903. MO. jf.Rietz.490(skaansk).

oste sig: Leth.(1800). hendes 01 vil kaste
sig, eller Melken vil ikke oste sig.Blich.

(1920).X.77. VSO. (løbefermentet i for-

døjelsen) bringer Mælken til at løbe sam-
men, „at ostesig''.Sal.VL841. Feilb. OrdbS.
(sjælL). Løbefermentet kan bringe et af

Mælkens Æggehvidestoffer (Kaseinet) til

at løbe sammen (oste). LandmB.II.81. (de)

smækkede . . noget Surmælk i Gryden,
som blev sat over Ilden til det ostede,

det kaldte vi „Wost aa æ Gryd«. Feilb.BL.
60. Feilb. billedl. : kort efter Solopgang gaar
det fra hinanden i skinnende hvide Tavl,
som om Himlen oster og løber sammen.
JVJens.My.IIL6. 2) faa mælk til at
skille(s) ad; lave ost. Der var stillet

Fløde til Syrning for at kærnes, et Kar
Valle skulde ostes. FontFL.144. om Som-
meren, (da) der blev lavet Ost . . blev of-

test hvert Maal Mælk ostet for sig straks
efter Skumningen. LandmB.IL478. || uden
obj. Bryggen og Bagen, Kiernen og Osten
vare hendes fornemste Beskjæftigelser.
Etlar.F.148. Der blev kærnet og ostet, bagt
og brygget, slagtet og syltet, der var no-
get at se.JMarstrand.Tilbageblik.(1928).45.
Hele Familien måtte muge og malke, kærne
og oste. QadsMag.1931.611. Feilb.

Oste-, i ssgr. ['osda-] (nu kun dial.

Ost-, Moth.058. jf. Feilb. samt VSO. og MO.,
der har nogle ssgr. m. formen Oste-, andre
m. formen Ost-; se ogs. ndf). til I. Ost (1-2);

foruden de ndf. medtagne ssgr. kan nævnes:
Oste-agent(ur), -analyse, -bid, -butik, -dan-
nelse, -eksport(ør), -fabrik(ation), -formet,
-forretning, -handel, -handler(ske), -hum-
pel, -kender, -lager, -lugt, -produktion,
-reol, -skab, -skære-maskine, -smule, -sort,

-stump, -stykke, -tilvirkning, -type samt

(jf. -brød-, -pind; kog.) en række betegnelser

for en anretning, mellemret, bestaaende af
ost og brød ell. bagværk, i hvis dej der er

kommet (reven) ost, som C)ste-anrétning,
-bolle, -medalje (jf. Medalje 2), -ret,
-snitte, -vaffel, -aare, en. (fagl.)

langskaftet, knivformet redskab af træ, der
anvend(t)es ved skæring af ostemassen; oste-

kniv (1). SaUXYIII.657. -agtig, adj. (jf
ostet, ostigj 1) (fagl.) som bestaar af ost(e-

10 stof), en ufuldstændig Bundfældning af

de ostagtige Dele (i mælken). Olufs.Ny
Oec.L237. MO. 2) som af udseende ell. kon-
sistens minder om ostemasse. I Maven af

det eneste Individ (o : af en fiskeart), jeg
har aabnet, fandt jeg blot en hvid, lige-

som sammenløben eller osteagtig Masse.
Krøyer.II.533. Fortyndet Saltsyre giver
med Sølvnitrat-Reagensopløsning et hvidt,
osteagtigt Bundfald. PharmDan.(1933).28.

20 -balje, en. (j/. -kar, -kedel; fagl.) balje,

hvori man kommer den mælk, som skal ostes.

Melken (slaas) udi Oste-Ballien, hvor den
da begynder at blive lidt tyk. OeconJourn.
1757.659. LandmB.II.478. -bod, en. (jf.

-hytte^ sted (bod), hvor oste fremstilles, lagres

ell. sælges. vAph.(1759). VSO. D&U. nu
kun i navne paa (mindre) osteforretninger:

Levin. TelefB.1933.sp.5096. -brokke, en.

(nu næppe br.) d. s. s. -partikel. Ost-: Olufs.
30 NyOec.1.229. -bræt, et. (jf. --presse; nu
næppe br.) bræt, der lægges over en osteform
(naar osten skal presses). Fruent.(1799).
I V.352. -bred, et. {vistnok (delvis) opstaaet

af ost og brød (se u. I. Ost 2.2^, jf. Fedte-,
Mælke-, Smørre-, Øllebrød; sml. Oste-mad,
-pind) brød med (smør og) ost. LSmith.DN.
452. vi skulde æde Ostebrød og drikke
Finkel. Ing.EF.V111.52. Vi nød det meste
af Kaffen i Tavshed. Vagabonden, som

40 var sulten, spiste rigelig Ostebrød til. Tilsk.

1929.11.428. jf.: en Ostebrødsmellem-
msiå.Pont.LP.VIL44.\\spec. (jf. sp.l308'^
samt Ostepind; især kog.) om osteanretning

som efter- ell. mellemret. Vi skal vel have
et Stykke Ostebrød til at ende (middagen)
med. CMøll.FF.195. om bagværk, i hvis dej

der er kommen reven ost: ISuhr.Mad.^^(1931).
238. t -dej (g:), en. ostestof; ostemasse.

Den medfølgende Valle lader (man) løbe
50 fra, og helder den bløde Ostdeig . . paa

et Bræt, der ligger paa et Bord. Olufs.Ny
Oec.1.229. -del, en. (nu næppe br.) især

i fit., om ostepartiklerne i mælk. Ostdelenes
Sammenløbning. Olufs. NyOec.1.228. Aa-
gaard.Thye.(1802).125. -farve, en. (fagl.)

(gult) farvestof til farvning af ostemassen.

LandbO.III.755. VareL.^734. -flage, en.

(jf. -hæk, -kurv; nu næppe br.) flage (1.3.2),

fletværk, hvorpaa oste tørredes. Ost-: Am-
60 berg. -flue, en. (jf. -springer ; zool.) fluen

Piophila casei, hvis larver (springere) bl.a.

lever i gammel ost. Kielsen.Læreb.iNaturhist.

I.(1802).275. Bergs.MS.U.575. IngebMøll.
KH.250. -form, en. (Osi-. Olufs.NyOec.
1.229. jf.VSO.). (jf. -kar, -kop, -ring,

-sætte; fagl.) form (af træ ell. blik), hvori
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osten presses og formes. vAph.Nath.V.270.
Fruent.(1799).345. Sal.XIlt.1009. -gift,
en. (fagl) gift, der undertiden danner sig i

ost (ved forraadnelse olan.). Fanum.505.
LandhO.lII.756. -greb, en. (jf. -SLure,

-kniv 1, -lyre; fagl. ell. dial.) greblignende

redskab, bestaaende af en jpaa et skaft an-
bragt ramme med udspændte metaltraade (ell.

knive), som bruges ved omrøring og skæring

af ost (1.1). LandmB.II.4Sl. OpfB.UIl.
49. OrdbS.(sjæll., fynsk), -holdig, adj.

(jf. -agtig 1 ; 1. br.) som indeholder ost(e-

stof). Levin. D&H. -hytte, en. d.s.s.

-bod. FhysBibl.VII.395. nu kun i navne
paa osteforretninger: TelefB.1933.sp.5098.
-hæk, en. (nu næppe br. -hække. Moth.
058. Bostgaard.Lex.049c). {ænyd. ost(e)-

heck(e)
; jf. -flage, -kurv, -rist; dial.) (un-

der loftet ell. paa væggen anbragt) tremme-
hylde ell. -skab (hæk (II.1.5)j, hvori man
opbevarer (tørrer, lagrer) oste. Cit.1707.
(AarbPræstø.1925.90). FrGrundtv.LK.172.
til Tørring . . havde vi en Ostehæk, som
hang oppe under Tagskægget, saa det
ikke kunde regne paa Ostene. Éalleby. 74.
-heTl, en. (jf. -kniY 2, -skærer; især kog.)

om forsk, redskaber til at skære skiver af ost

med. VSO. Sal.UV.178. -kage, en. 1)

(bag., foræld.) om en slags bagværk, tillavet

med ost ell. i osteform. Bageri.
||

(sv. ost-

kaka, ty. kåsekuchen) en art kage, der lave-

des af ostet mælk. Moth.058. vAph.(1759).
JBaden.DaL. 2) (jf. Kage 2; fagl.) om den
sammenhængende, afpressede ostemasse. Efter
at Vallen var løbet fra og trykket ud af
Ostemassen med de flade Hænder, blev
Ostekagen skaaret i Terninger og fyldt
paa Ostemøllen. jLawd&O.iJJ. 757. -kam-
mer, et. {ænyd. d. s.; jf. -bod, -hytte,
-kælder; især fagl.) kammer, hvor pressede
oste lægges til tørring. Rostgaard.Lex.049c.
Oecon Journ. 1 757. 682. LandmB. II. 486.
-kapstel, en. (jf. -kasse; kog.) kapsel

(af papir olgn.), hvori man bager en slags
krustader af dej med reven ost i; ogs. om
det saaledes fremstillede bagværk. ISuhr.
Mad.^^(1931).238. -kar, et. (æda. ostchar
(Småstykker.1884/91.32); fagl. ell. dial.) dels

(jf. -balje, -kedel^ om et større kar, hvori
ostemælken løbes, røres og skæres (og vallen
sies fra); dels (jf. -form, -kop, -ring^ om
mindre kar ell. forme, hvori man presser og
former ost. OeconJourn.l757.646. Olufs.Ny
Oec.1.236. Landbo. III. 757. Feilb. Sjæll
Bond. 92. if. Rietz.490(skaansk). \\ ta'lem.

(nu næppe or.) : De ere, som de vare støbte
i eet Ostekar (o: om søskende, der ligner

hinanden meget).VSO. -kasise? en. (kog.)

d. s. 8. -kapsel. FrkJ.Kogeb.34. -kedel,
en. (jf. -balje, -kar samt Ostemælkskedel;
fagl. ell. dial.) kedel, hvori man varmer mælk,
der skal ostes. Olufs.NyOec.1. 227. OrdbS.
(sjæll.). -kiksi, en. (især kog.) kiks med
ost paa, ell. kiks, bagt af en dej, hvori der
er blandet ost. NutidsMad.(1931).280. -kit,
et. (jf- <2/.kåsekitt i bet. 1) I) kit, frem-

stillet af frisk ost (1) og brændt kalk (an-
vendt ved jærnstøbning). Wagn.Tekn.267.
Larsen. 2) (fagl. ell. dial.) laa af skimmel,
støv, salt og visse fra ostens indre stammende
omdannelsesprodukter, der sætter sig paa
osteskorpen under lagringen. LandmB. II.
487. jf.: hvor Gaarde ere brændte, og
ny Lokaler ere blevne opførte, der kan
Osten blive af en hel anden og ringere

10 Kvalitet end tidligere, fordi „Ostekittet
eThTændt'*.sm8t.485. -klokke, en.ind-
retning, hvori ost opbevares i husholdningen,
bestaaende af en glaskuppel, en klokke (l.i.n)

m. tilhørende underlag. Folk, der . . betragte
Himlen som en Osteklokke og Menneskene
som Maddiker, der leve deri. Kierk.P.1.43.

KMich.Atterdetskilte—.(1918).148. -kind,
en. (jf. -klæde, -lærred; faol. ell. dial.) lær-

redsstykke, som lægges inden i osteformen
20 (for at osten ikke skal hænge fast). Fruent.

(1799).IV.353. Aakj.SV.1.5. Bedebo.42.
-klnmp, en. spec. (jf. -brokke, -del, -par-
tikel; fagl. ell. dial.): klump af ostestof (i

sammenløben mælk). vAph.(1764). VareL.*
647. i best. f. ent. om ostemassen: Ost-:
Aagaard.Thye.(1802).124. -klæde, et. (jf.

-lærred^ dels (fagl. ell. dial.) d. s. s. -klud ; dels

(kog.) : et stykke fugtet lærred, der i hushold-

ningen lægges over et stykke ost (for at det ikke

30 skalblive tørt). Ostklædet er af et meget
tyndt, aabent, temmelig fint Lærred, som
forfærdiges til denne Brug allene. Olufs.

NyOec.I.231. Oste-: LandmB.IL493. DF.
1931.51. -knap, en. (især kog.) oftest i flt,

om to knapper (af ben), der anbringes over

for hinanden paa et stykke ost, og som man
holder paa, naar man skærer af osten. D&H.
PolitiB.KosterbU^1x1925.2.sp.2. -kniv, en.

1) (fagl. ell. dial.) dels om osteaare olgn. Sal.

40 XIII.1009. DF.1931.100. dels (jf. -greb,

-lyrej om et redskab, bestaaende af flade,

parallelt stillede (lodrette ell. vandrette) staal-

blade, der bruges til skæring og røring af
ostemassen. LandmB.I1.481. LandbO.III.
756. 2) (jf. -høvl, -skærer^ kniv, hvormed
man skærer skiver af osten ; ogs. om et red-

skab, hvis skærende del er en udspændt tynd
staaltraad. VareL.^479. -kop 9 en. (nt.

keeskopp, -kaap; Jf. -kar, -ring sam< Kop-
so ost; fagl. ell. dial.) (træ)kop, hvori ostemassen

presses og formes, ell. i al alm. om osteform.
OeconJourn.1757.660. LandbO.111.756. DF.
1931.51. -korn, et. (jf. -brokke, -del;

fagl. ell. dial.) d. s. s. -partikel. Naar „Oste-
kornene" (i den sammenløbne mælk) har
faaet en passende Størrelse, begynder Rø-
ringen, hvis Hensigt er yderligere at faa
Vandet, eller rettere sagt „Vallen", fra

Ostekornene. PoU^kl915.8.sp.4. -kræm,
60 en. (kog.) kræm, lavet af fløde, piskede ægge-

blommer og reven ost. ISuhr.Mad.^^(1931).
239. -knrv, en. (j- -kurve. Rostgaard.

Lex.049c). {ænyd. d.s.; jf. -flage, -hæk; nu
næppe br.) kurv, hvori osten tørredes efterpres-

ningen. Gram.Nucleus.433. Fruent.(1799).

IV.344. VSO. MO. Rietz.490(skaansk).

XV. Rentrykt »Ve 1934
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-kælder, en. (jf. -bod, -kammer^ dels

om kælder, hvori oste lagres: LandmB.II.
486. VareL.^647. dels om (kælder) butik,

hvor der sælges oste: Til daglig lever de
stille og fredeligt i en god og indbrin-
gende Ostekælder. Hovedst.y9l913.4.8p,2.
TelefB.1933.sp.5098. -lyre, en. (jf. -greb,
-kniv 1 ; fagl. ell. dial.) d. s. s. II. Lyre 6.

LandmB.II. 481. VareL.^647. -lærred,
et. (jf. -klud, -klæde^ dels (fagl. ell. dial.)

om stof, der lægges omkring osten under
presningen; dels (især kog.) om lærredsstykke,

hvormed et stykke ost tildækkes, for at det

ikke skal blive tørt; ogs. (især y) om et (bl. a.

hertil brugt) toskaftet, halvklart (ofte ikke

helt bleget) bomuldsstof. LandbO.III.756.
Den grundig skrabede, børstede og skyl-
lede Fisk indpakkes i ganske tyndt, hvidt
Ostelærred. TidensKvinder.^^/s 1930.33. De
inderste Gardiner var af ubleget Ostelær-
red. PoZ.Vs i 950. SøyKf.^l.sp. 4. -labe, en.
(især landbr.) stof, der findes i drøvtyggernes
fjerde mave, og som faar mælk til at oste sig;

løbe (1.1). vAph.(1759). LandbO.III.757.
SjællBond.92. -maatte, en. (fagl.) maatte,
der bruges som underlag for bløde oste under
lagringen. LandbO.III.757. -mad, en. (jf.
-brød samt w.Mad l.s; dagl.) (stykke) smørre-
brød med ostpaa. Ostemadder. Fol.^Vi2l 926.
3. PDrachm.D.139. Davren . . bestod af
Kaffe med Ostemsiå. JørgenNiels. KB. 150.
-masse, en. (jf. -del, -materie, -stof;

fagl.) den efter løbningen fremkomne masse,
der skal formes og tilberedes; ost (I.l) som
raamateriale. Ost-: Olufs.NyOec.1,230.
Oste-: MøllH.IV.532. Mejerier, der i

sin Tid solgte Ostemasse til Tyskland.
BornholmsLandbrug. 1929. 509.

\\
(kog.) om

rørt masse til ostekræm olgn. iSuhr.Mad.^^
(1931).239. t -materie, en. ostemasse.
Ost-: Olufs. NyOec.1. 237. Aagaard. Thye.

(1802J.125. Oste-: Fruent(1799).IY.344.
-mejeri, et. (fagl.) mejeri, der fremstiller
ost. n&H. TelefB.1933.sp.5099. -meje-
rist, en. (jf. -mester samt I. Oster; fagl.)
mejerist, der laver ost. En Smørmejerist
og en Ostemejerist kan faa Plads paa
Mejeriet B. Bornholms Avis.^Vi 1919. 3.sp. 7.

OrdbS.(Fyn). -mester, en. (fagl.) d.s.

Fremstillingen af (den franske roquefort-
ost) forestaas af en særlig Ostemester.
Aftenp.^l6l913.Till.3.8p.2. -mide, en.
(Ost-: Moth. O 58. vAph.Nath.V.369. VSO.
jf MO. — nu næppe br. Ost(e)inid, en (MO.)
ell. et (Bredahl.III.82). OFMullZoolPr.
186). (jf. -orm 1, -springer; zool) mide af
slægten Tyroglyphus, især om miden Tyro-
glyphus siro , der bl. a. lever i (gammel) ost
og efterhaanden omdanner den til en pulver-
formet substans. Moth.058. en Oste-Mige
(er) hart ad det mindste af dem (o: de
dyr), man kand see med det blotte Øye.
Eilsch.PhilBrev.27. Spdrck.ND.211.

jf.:
*(hvis) paa et Kaart . . | Vort Keiserdøm-
mes Stæder kunde nævnes (o: hvis det
p. gr. af sin størrelse kunde rummes paa

verdenskortet) . . \
Blev intet Bogstav større

end et Ostmid. Bredahl.Il1.82. -mns, en
(Moth.W92. Esp.460. Kværnd.) ell. et(Thor-
sen.163). ('-mos, en. Moth.058. SjællBond.
93. — Ost-: Moth.^092. Bostgaard.Lex.O
49c). (^sv. dial. ost-, ustemus, frisk, usaltet ost,

no. dial. os(t)mus, uusmuus, jjf. no. dial.

kjæs(e)muus, ostestof, lille frisk ost, samt
SV. ostmyssja, ostestof, isl. ostmysa, valle

10 (hvorfra osten er siet); sml. Myseost; 2. led

maaske identisk m. I. Mos (Mus), jf. ty.

kåsemus, om forsk, osteretter; nu dial^ oste-

masse, ostestof ell. deraf fremstillet ret; spec.

(m. tilknytning til I. MusPj om en afknuget
haandfuld deraf, givet børn som en lækker-
bidsken. Man kan og bruge Ostemuus,
det er: nylig afknuet frisk Ost, som knues
meget stærk af, lægges paa Saaret og
bindes godt til med Fnisklud. Apot.(1791).

20 402. Efter at have hældt VaUen fra,

fiskede man Ostemosen op og æltede
den med Salt og Kommen. SjællBond. 92.
-mælk, en. (glda. ostmelk, raamælk (Små-
stykker. 1884/91.32), SV. dial. ust(e)mj61k,
sødmælk, der bruges til ostning, sammenkogt
sød og sur mælk; jf. ostet mælk u. ostet samt
nt. keesmelk, tykmælk) 1) (fagl.) mælk, der
anvendes til ostning; ogs.: mælk, der er løbet

sammen ved ostning eller en heraf lavet ret

30 („oplagt mælk"). Efterat den egentlige
Ost er udskillet af Melken ved den lunkne
Skilning, kan af den overblevne Ostmelk,
eller Valle laves Efterost. Olufs.NyOecI.
236. Honning, Ostemelk, Faar, og Ko-
melksost.2Sam.l7.29(Lindberg). Ved Oste-
lavning deles Ostemælken i Ost og Valle.
LandbO.III.754. Ostemælk, oplsigt.ISuhr.
Mad.^^(1931).19. 2) (dial.) mælk af nybær
ko; raamælk. Feilb. -mælks-kedel, en.

^(fagl) d.s. s. Ostekedel. LandmB. 11.480.
-malle, en. (foræld.) redskab, hvorpaa
man findelte ostemassen. MøllH.IV.532.
Landbo. III.757.
t Osten, en. {jf. ænyd. osten, østenvind;

fra ty. osten, holl. oosten, øst) d. s. s. II. Ost.
VSO.
t Oste-orm, en. 1) <Z. s. s. -mide. Ost-:

Moth.M136. VSO. 2) d. s. s. -springer.
vAph.Nath.VI.42. -partikel, en. (jf.

10 -brokke, -del, -klump; nu 1. br.) især i flt,

om de partikler, hvoraf ostestoffet bestaar.

Efter den Tid (o: 8-14 dage efter St. Hans)
indeholder Melken færre Ostpartikler.
Aagaard.Thye.(1802).122. -peng:e, pi.

(emb., foræld.) pengesum, der betaltes som af-
løsning afostetiende. Cit.l736.(AarbKbhAmt.
1926.121). Re8kr.'^/iil785. JHLarsen.Hol-
beksAmt.I.(1832).71. Sal.XVI.259. -pind,
en. (jf. udtr. som sætte en pind for (maden)

60 olgn., slutte maaltidet (med en lille let ret) (se

ovf. sp. 1308^'^^ samt Pindj, sml. ost og brød
(ost og smør^ u. I. Ost 2.2 samt Oste- sp.

1311^^; især kog.) stykke (smørre)brød med ost

ell. lille anretning af ost, brød og smør (ell. bag-
værk, hvori der er kommen reven ost), serveret

som mellemret ell. efterret. Kagen sparer vi
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denne Gang, for jeg har gemt en Oste-
pind til Teen. Eriksholm.JS. 125. MHind-
hede.Økon.Kogehog.(1907).171. Det er ofte

rart . . at ombytte Desserten med en „Oste-
pind". Tidensifvinder.""/uiP^S.S^. -presse,
en. (jf. -bræt; fagl. ell. dial.) presse, hvormed
man trykker den resterende valle ud af osten,

7iaar den er kommet i formen. MO. LandbO.
111.757. Feilb. DF.1931.51. -prever,
en. (fagl.) d.s.s. -søger. vAph.(1764). MO.
Veed Du af, at man har taget et Stykke
ud af Maanen med en Osteprøver og be-
fundet, at den er ægte hollandsk? ^oer^s.

PF.464.
I. Oster, en. ['osdar] flt.-e.{til oste (2);

jf. no. yster samt Oste-mejerist, -mester;
fagl.) person, hvis bestilling det er at
lave ost. LandbO.III.754. PoU'^/e 1915.8.
sp.4.

II. Oster, en. se Østers.

I. Osteri, et ell.f en ( Goldschm.V.17).
[osda'ri'] (m. ital. form Osteria, som fk.:

Molb.Beise.III.263. Drachm. VIII.117). flt.

-er. (/Vai^aZ. osteria; af ita;l. oste, Za^.hospes,
gæsteven, gæst ell. vært (jf. Hospital, Hotel^)
m. h. t. italienske forhold: herberg; gæst-
giveri; beværtning. I et romersk Oste-
rie. Winth. VI. 65. HCAnd. Breve. IL 688.
Galsch.SE.155.

II. Osteri, et. [osda'ri-] flt. -er. {sv. d.s.

og ysteri, no. ysteri; dannet i nyere tid til

oste ell. I. Ost efter ord som Mejeri, Mælke-
ri osv.; fagl.) bygning ell. lokale, hvor
der laves ost; virksomhed, forretning,
der fremstiller og forhandler ost. Ar-
bejdsmaaden veksler . . men desuagtet ere
de vellykkedeVarer fra de forskellige Oste-
rier meget nær fuldstændig ens. LandmB.
11.494. I det mere moderne Osteri be-
stemmes Røringens Længde ved Ostekor-
nenes Fasthed og Vallens Surhed. PoZ.''Ve
1915.8.sp.4.

Oste-rin^, en. (jf. -kop; fagl.) oste-

form, bestaaende af en (oplukkelig) metalring
med huller, hvorigennem den udpressede valle

kan løbe bort. LandmB.IL482. -rist, en.

(nu næppe br.) d. s. s. -hæk. Ost-: Amberg.
Osters, en. se Østers.

Oste-salt, et. (fagl.) salt, der bruges ved
ostelavning. Krak.1927.11.1159. -skalk,
en. (dial.) endeskive af en ost. Bordskuffen
med en Ende Rugbrød og en Osteskalk
i var hans SpiseksLmmer.Egeberg.PV.13.
Feilb. -skorpe, en. den faste skorpe, der
omgiver en ost (ell. et stykke deraf). Holb.
Stu.1.4. I al den øvrige Tid har jeg . .

levet af haarde Osteskorper og Brødsmuu-
ler. Biehl.DQ.III.259. Dugen flød af Vin
og var bestrøet med . . Pæreskrællinger og
Osteskorper./S^c/iawd.Ii^.ii^. -skrælling,
en. (nu næppe br.) 1) osteskorpe. Ost-: Am-
berg. 2) tynd skive ost. VSO. -skærer,
en. (jf. -høvl, -kniv 1) indretning (især med
en udspændt tynd staaltraad) til at skære
skiver af ost med. Pol.'^lsl934.2.sp.6. -slim,
en. (med., nu næppe br.) osteagtig (kaseøs)

slim, hvormed et foster er bedækket; bame-
slim (Vernix caseosa). Busch. Fødselsviden-
8kaben.(overs. 1838). 83. v.Ammon.De første
Moderpligter, (overs.1840). 81. -smer, et.

(jf. -kræm; kog.) smør, sammenæltet med
(blød) ost olqn. Ost-: Amberg. Oste-: Pol.

^yil 910.2. NutidsMad.(1931).235. -snaps,
en. snaps, som drikkes til ostemaden (ved
slutningen af en frokost olgn.). Baud.H.

10 157. (man) fortsatte med: en Hypen-
krasser — en Gibbernakker . . en Op-
strammer, en Hivert og en Ostesnaps. Pol.

^^/sl933.7.sp.4. -springler, en. (jf. -orm
2; zool.) ostefluens larve, som bevæger sig i

spring; springer. OrdbS. Ost-: EPont.At-
las.1.697. -stang, en. (kog.) især i flt.:

bagværk i form af stænger, bagt af en dej,

hvori der er blandet reven ost. Const.Kogeb.
135. ISuhr.Mad.^^(1931).239. -stof, et.

20 dels (fagl.) om ostemasse, dels (naturv.) om
det bl. a. i mælk indeholdte æggehvidestofkasein.
Naar Vallen er løbet fra, slaaes Ostestoffet
i Linned. Green.UB.139. Hvad angaaer
(klittagfrøs) nærende Egenskaber, da inde-
holder det megen Stivelse og lidt Ægge-
hvide, men ikke Planteliim eller Ostestof.

Andres.Klitf.161. AKrogh.Fysiol.8. -sur,
adj. (jf. sur ost u. I. Ost 2.4 slutn.', fagl.) om
smør: som indeholder (for meget) æggehvide-

30 stof (ostestof) og mælkesukker og derfor let

fordærves ved gæring og forraadnelse af disse

stofer. Landbo.IV.291. 106teBeretning fra
Forsøgslaboratoriet.(l 921).5. jf. O s t e s u r -

hed. smsf. f -sætte, en. d.s.s.-ksii. Si-

den kommes (ostene) i Oste-Sætterne o:

i Formerne, som have Ostens Størrelse.

OeconJourn.1757.660. -soger, en. ^j/". -prø-

ver; fagl.) redskab (rundt, hult bor), hvor-

med man kan udtage prøver fra det indre
40 af en ost. VSO. LandbO.III.759.

ostet, (part.) adj. ['osda^ (til I. Ost ell.

oste; jf. osteagtig, ostig; især fagl.) om
mælk: som er løbet sammen (og hvorfra
vallen er siet); ogs.: som bestaar af ell. i

udseende og konsistens ligner ost (Li). vAph.
(1764). Valden løber af, og de ostede og
fede Dele af Melken blive tilbage. 3fO.^

11.726. Sølvet (er) udskilt som et ostet

Bundfald, der bestaar af Klorsølv. Haand-
50 gern.498. det (af spædbørn) opkastede vil

. . være ostede Mælkeklumper. iSec/iLe</i.

BP.90.
II (jf. Ostemælk i) ostet mælk.

Løbens fornemste Materie er ostet Melk,
som man finder i en Kalvs første Mave.
vAph.Nath.V.270. spec. om oplagt mælk:
Hyrden . . hafde (intet) at sætte os for

uden ostet Melck at spiise og tynd Melck
at dricke. Seidelin.lOO.

Oste-tiende, en. (glno. ostatiund; jf.
60 ovf.sp.l309^ samt -penge; foræld.) afgift,^

smaaredsel (til præst, degn osv.), bestaaende i

ost (ell. pengesum til afløsning heraf). Ost-:
Amberg. Oste: KancSkr.'"'U1847. MøllH.
IV. 535. -valle, en. (nusj.) valle. Ost-:
Aagaard. Thye.(1802). 124. MO. -voks,
et. (fagl.) mineralsk fedtstof, anvendt som

83'
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beskyttende oveHræk („svøb'^)paa oste. Landb
0.111.759.
o»tig, adj. ['osdi] {sv. ostig; til I. Ost (1);

jf. osteagtig (1), ostet; nu næppe br.) som
bestaar af ostestof. (mælkens) ostige Deel.
vAph.Chym. 11.476. skille Fløden fra de
ostige og vandige Deele, hvormed den .

.

er hehlsinået sa.Nath.V.269.

Ost-indianer, en. [II.l] (jf. Indianer
1; 7m næppe br.) person, der er hjemme-
hørende i Ostindien (se ovf. sp.1310^^); inder.

LTid.1748.588. det brogede Forhæng, der
dækker Ostindianerens daglige Liv. StBil-

le.Gal.1.238. \\ om person, der har boet i,

rejst paa Ostindien. Det er en Mulat, som
er kommet med Ostindianeren, der loge-
rer her. FAHeib.US.447. -indiansk, adj.

[II.l] {ænyd. d. s.; nu næppe br.) d. s. s. ost-

indisk. Til Farve bruges fornemmelig
Fernambuc, Sandel- og andre Ost- og
Vestindianske-Træearter.HaZ/a5'er.55. -in-
die-farer, en. [II.l] [osd'en'dia-, ogs.

o'sden'dia-] fj/. Indiefarer; især om ældre
tiders forhold). 1) person, som sejler paa
Ostindien. Moth.W92. VSO. jf: En Ost-
indiefarer, siges om et groft Uskikkeligt
menniske. Moth.^092. 2) skib, der sejler paa
Ostindien; især: sejlskib (kompagniskib) af
en bestemt type, som sejlede paa Ostindien.
Moth.^092. Samme (skib) var een af de
tvende Ostindie-Farer, som udgik . . fra

Kiøbenhafn. Slange.ChrIV.1029. Compag-
niet alene maa udruste Ostindiefarere. K/SO.

et stort Fuldskib, en af Ostindiefarerne,
som var halet ud fra Dokken. Drachm.KK.
87. Scheller.MarO. -indisk, adj. [II.l]

[osdiendis^f, ogs. o'sden'dis^^] (f -indsk. se

ndf.) (ænyd. oost-iadisk ('Oost-Indiske Reise-
hog.FrBolling.(bogtitel.l678));jf.måisk,ost-
indiansk, østindisk) adj. til Ostindien (se

ovf. sp. 1310^^) og Ostindianer, den Ostindi-
ske handel. Holb.DNB.5.56. de Ostindiske
vahre.8msi.565. *de Ost-Indske Havne. C/ir

Flensb.DM.I.180. jf: Førend jeg vexler
mine Croner for ringere, end 12 pro cento,
før skal de smuk blive liggende, jeg mee-
ner, jeg skal nok faae dem udpiint, naar
det Ostindiske Skib (o: det ostindiske kom-
pagnis skib) skal bort. Holb.llJ.IIl.2.

\\
(især

J) i (ældre) betegnelser for varer, der stam-
mer fra Ostindien. Ostindiske Nettelduger.
JSneed. 1.164. ostindisk Muselin. Blich.
(1920).XX.25. Et ægte, ostindisk Schavl.
VSO. S. blev saa rød som hans ostindiske
hommetøTklæåe. Chievitz.NF.73. \\ ostin-
disk kompagni, betegnelse for forsk, i det
17.-18. aarh. oprettede privilegerede handels-
kompagnier, der drev handel, ofte forenet
med kolonialpolitik, i Ostindien (se nærmere
8aVXVIII.667ff.). Holb.DNB.558. De oc-
troierede Ost- og Vestindiske . . Compag-
nier. Forordn.Vsi 742.§9. Christian IV (op-
rettede) i 1616 det Dansk-Ostindiske Com-
f)a.gm. NationalmusA.1933.75. -kyst, en.

II.l] (jf -val; ^l,, nu sj.) østkyst. StBille.
Gal.I.309.

estne, v. ['osdno] -ede. vbs. -ing (se u.

ostej. {til I. Ost ell. oste; fagl. ell. dial.) 1)

intr. ell. i pass.: d. s. s. oste 1. Amberg. Et
rigt Menneske spalter sig . . ligesom i to
Dele: Personligheden og Rigdommen, —
det er ligesom Mælk, der ostnes, det skil-

les fuldstændig ad. JakKnu. En Ungdom.
(1913).171. OrdbS.(Loll.-Falster). 2) (nu
næppe br.) faa mælk til at løbe sammen.

10 Løben af Kalvemaver . . adskiller og ost-

ner Melken uden høj Grad af Varme.P%s
Bibl.XIII.207.
Ost-nordost, subst. (ibet.2: en). [II.l]

["o-'sdnor'(d)o'sd, -ncor'(d)o'sd] (glda. ost
nordost (DSt.1927.75); især ^) 1) retnin-

gen midt imellem øst og nordøst, (ofte som
adv.). Forbierget Mensurado, som ligger
mod Ostnordost. JKeiser.I.^55. Kapitajnen
. . gav Ordre til Styrmanden om at lægge

20 Kursen OstJioTåost.Goldschm.VJII.376. Ost
Nord Ost halv Nord (O. N. O. V2 N.). Schel-

ler.MarO. 2) vind fra dette verdenshjørne.

Ost nord ost. Moth.^ 092. VSO. if.: Der
blæser meesten altid O ost-Nora- O ost-
Vind uden Regn.Pflug.DP.815. -syd-
ost, subst. (i bet. 2: en). [II.l] ['o-'sdsyS-

'o'sd] (t -sudost). (glda. ost sudhost (DSt.
1927.75); især ^) 1) retningen midt imel-

lem øst og sydøst, (ofte som adv.). Nanking.
30 Grendser i Oost-Sudost til Havet. Pflug.

DP.452. Den 9de rettede de (deres løb)

til Ostsydost, i^etser. 7. ^55. den nederste
Indgang (til kløften) er fra Ostsydost. JiV
Panum.Bornholm.(1830).79. (jeg) seilede .

.

Farvandet ind O SO. hen forbi den farlige

16 Fods Gxund. StBille.Gal.II.27. Ost Syd
Ost halv Syd (O. S. 0. 1/2 S.). Scheller.MarO.

2) vind fra dette verdenshjørne. Moth.^092.
VSO. -val, en. [II.l] O/. -kyst; ^, nu

40 sj.) om højt beliggende østkyst, med S. V.
Monsonen troer jeg neppe man bør søge
denne Side (o: vestkysten) af Øen, hvor-
imod Ostvallen da maa give en temme-
lig sikker Ankerplads. StBille. Gal. 1.310
(smst.ll.27: Østvallen;. -Tind, en. [II.l]

(nu næppe br.) østenvind. Clitau.PT.89. In-
secter, som kommer fra Tartariet ved Ost-
Vinden. iTid.i757.i78. t -Tærts, adv.
[II.l] {fra ty. ostwarts, sml. sv. ostvart; jf.:

50 „Er ikke mere brugeligt." 7/SO.) mod øst;

østpaa. fra Høyden af Eylandet Born-
holm Ostværts an, til Kusterne af Pro-
vincerne Lif- og Estland. Tractat m. Bus-
land/1731).10.
Oi(e). subst. se II. Ore.
Ote, Ote-sang:, se I. Otte, Ottesang.
Otliello-kage, en. [o'tælo-] {vel efter

hovedpersonen i Shakespeares skuespil „Othel-
lo", der angives at være en mor (maurer);

60 sml. ty. mohrenkopf, othellokage, bag.) kon-
ditor- ell. lagkage med chokoladeovertræk.
ADamm. Hjemmets Konditorbog. (1902). 40.

NutidsMad. (1931). 292.
CO Otium, et ell. (sj.) en (BBergh.

(Tilsk.l919.II.201)). ['o-'tiom, 'o-'tcom] best.

f. (1. br.) -(m)et [-,om'9<] ell. otiet ['o-'tia^,
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'o'tc8<] {fra lat. otium) deU (nu 1. br.) om
tid, hvor man har fri fra sit daglige (pligt)-

arbejde; fritid; ferie; dels om tiden, efter

at en person (p. gr. af alderdom olgn.) har
trukket sig tilbage fra sin stilling; ogs. (nu
næppe br.): lediggang. Leth.(1800). Rahb.
Tilsk.1802.19. Saasnart dette Cursus var
endt, havde jeg tre af fire Dage et be-
hageligt otmm.Blich.(1920).VIII.117. Det
Otium, der kræves for at lade

|
Til Verden

komme nogle skrevne Blade. 'Hrz.AN.230.
*Mens nu paa disse Skoler (o: realskolerne)

Homo vented, |
Gik Drengen Adam ledig

og drev om,
| Og blev ved Slentren meer

og mere tom, |
Ja næsten classisk Smag

for Otium hented. PaZM.IF.58. han (var)

fin i sin Diskretion overfor hende. Aldrig
et Spørgsmaal om, med hvem hun til-

bragte sit Overmaal af OtixnxL. EmilBasm.
DL.228. naar professor N. N. nu trækker
sig tilbage til et velfortjent otium

i
jeg

haaber. De maa nyde Deres otium
i ||

(nu
1. br.) i forb. m. til. han (har) siden mang-
let Otium til at kunne forsyne den anden
Tome med Register. FrSneed.1.96. Ja her
vil blive Arbejde nok med at hitte Rede
i alt det, men jeg har da ogsaa et godt
Otium til Kontemplation, for jeg skal jo

være usjDlig. Hostr.G.72.
Ottave, en. [co'ta'va] (sj. Ottava. Sal.^

XVIII.677). flt. -r. (fra ital ottava (rima),

rimet vers med otte linier; af lat. octava,
se Oktav (spec. bet. 6); æstet.) strofe (ell.

digt) bestaaende af otte (rimede) vers-
linier (femfodede jamber). CAThortsen.Me-
trik.II.(1834).180. Recke.Verslære.161. Pa-
ludan-Miillers Vers, den ridderlige Ottave.
VilhAnd.PMu.I.18. *Dansk rumler i de
episke Ottaver | som grønne Stikkelsbær
i EnglemsLver. Rørd.JH.II.181. OttaTe-
rim, et. (fra ital. ottava rima, se Ottave;
æstet.; nu 1. br.) d. s. Jeg indførte i den
danske Poesie Ottaverimet, ligesom siden
Terzinen. Oehl.Er.1.194.

I. Otte, en. [^anda] (dial. (m. lang vokal)
0te. Moth.A186. Rostgaard.Lex.056b. Esp.
250). (ænyd. oute, glda. ootæ, jf. æda. otæ-
sang (Fragm.42), oldn. otta, oht., osax. uhta,
oeng. uht(a), got. uhtwo ; besl. m. Nat || nu
kun arkais., poet. (i (efterligning af) folke-

vise-spr.) ell. dial. (bornh.); jf. Otte-foder,
-sang) den tidlige morgenstund, før det
bliver lyst. *Hr. Oluf rider om Otte,

|

men lysen Dag ham totte (o : tyktes). DFU.
ILnr.5.1. VSO. MO. \\ d. s. s. Ottesang.VSO.

II. Otte, en. ['å-cZa] /It. -r. {substantivisk

anv. af III. otte; jf. II. Otter) spillekort,
terningside olgn. med værdien otte.

Kortenes Antal er, som i l'Hombre, 40,
hvoriblant ikke maae være nogen Otte,
Ni eller Ti. Spillebog.(1786).50. Otten er
udsp ilt. F/SO. Disse Kort bruger jeg som
min Almanak og min Bønnebog . . Tager
jeg Otten for mig, da kommer mig Guds
underlige Gjerning i Erindring: hvorledes
han i Syndflodens Tid frelste Noah selv

ottende. SvGrundtv.GlM.NySml.311. klør,
ruder, hjerter, spar otte I jf.: Man siger
(i trekort) om en, der sidaer i en lidt mis-
lig Spillerstilling, at han sidder som med
Ruder Otte i Ba^stik. GlSpil.lO. III. otte,
num. ['å'da] (tidligere ogs. skrevet aate. Moth.
A216. Jacobi.(Skue8p.IV.142). aatte Skue-
sp. VIII.44. Cit.l794.(Søkrig8A.^Dddddr).
Sibb.I.131. SBloch.Sprogl.151). {glda. ot(t)æ,

id æda. at(t)æ, oldn. åtta, eng. eight (oeng.

eahtaj, ty. acht (oht. ahto^, got. ahtau, lat.

octo, gr. okto; jf. atten. Oktant, Oktav,
Oktober, Ottave, II. Otte, ottende, II. Otter,

otti) tallet 8. \) i al alm. Isai . . havde
otte ^ønnQT.lSam.17.12. Åte og åte (o: 8
ad gangen, jf. II. og 7.6).Moth.A217. *vel
otte Somre har han t2At.B0ye.PS.IV.132.
Paa Afsatsen kommer Sygeplejersken ham
i Møde . .: „En Dreng, Hr. Grosserer I Otte

20 Pundl" Jørg. JoakimsHjemkomst. (1933). 59.
Klaverudtog . . for fire eller otte l^din-

åQV.SaUXIV.109. \\ i forb. m. andre talord.

otte hundrede Aar. iJfos.5.4. et Menneske,
som havde ligget^ otte og tredive Aar i

Sygdom. 70^.5.5. Ate tusinde. Moth.A217.

hundrede (og) otte
j
den otte og tyvende

maj
i
han var en syv-otte aar gammel

i

det koster en otte-ni kroner
i

otte og
fyrre, se fyrre. 2) i særlige forb. slaa

30 otte om kongen, (jf. I. Konge 6.2 samt
kredse kongen u. kredse 1) (det højeste)

slag i keglespil, hvorved alle kegler unatagen
kongen væltes, jeg (drak) op to Marck, som
jeg vandt ved at slaa Middel-Kægler, og
otte om Kongen. Holb.Tyb.IV.7. Honneu-
rerne (i keglespil) ere: Otte om Kongen,
som gielder 26; alle Ni gielde 18. Spillebog.

(1786).247. Han kunde slaa otte om Kon-
gen uden at fejle. Bergs.PS.11.166. HUss.

^IH.126.
II

otte timer, spec. i forb. som
otte timers arbejdsdag. For Arbejds-
tiden blev Idealet (hos arbejderne) „Nor-
malarbejdsdagen": 8 Timer til Arbejde,
8 til Hvile, 8 til Frihed. Munch.S.^(1902).
126. AndNx.PE.III.263(se u. Arbejdsdag
3j. Indførelse af 8 Timers Arbejdsdagen.
ORode.KV.175. 8 Timers-Dagen i Stats-

tjenesten. PoZ.V6i954.8.sp.4.
II

otte dage,
se Dag sp.413^^', jf. Otte-dage, -dags samt

50 ottende dag u. ottende, i gaar, i morgen,
i overgaars, i overmorgen otte dage olgn.,

se Gaar I.1, Morgen 3.i, Overgaar, Over-
morgen.
Otte-, i ssgr. 1) til I. Otte, se Otte-foder,

-sang. 2) (hvor intet andet ndf. angives) til

III. otte; forbigaaet ndf. er en del adj., hvor-

om henvises til sidste led, fx. otte-dobbelt

og (m. sidste led afledt af et subst.) otte-aaret,

-aarig, -benet, -fodet, -foldig, -føddet,

60 -føddig, -hannet, -hunnet, -hændig, -knaps,

-oddet, -pundig, -sidet || i nogle tilfælde

veksler attributiv forb. m. ssg. : en otte aars

dreng: otteaars (jf. Aars- 5;. S&B. D&E.
otte fold: ottefold (jf. DO.V.105^'). VSO.
MO. et otte punds lod: ottepunds. S&B.
D&H. et otte øres frimærke: Frimærker .

.
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gule Syvøres, der er overstemplet til Otte-

øres. FolitiE.Kosterbl.^Vil923.2.8p.2. jf. ogs.

flg. ssgr., hvor man nu olm. bruger attribu-

tiv forb.: OttegSLnge. Moth.^092. Mixturen
indtages ottegange dagligen.FS'O. Otte-
hundrede. Moth.^092. Otteslags Vare. smst.

-arm, en. (zool., nu næppe or.) ottearmet

blæksprutte. Larsen, -armet, adj. som har
otte arme. Guden Siva, ottearmet. Tilsk.

1934.1.314.
II

især (zool.) i forb. som otte-
armede koraldyr, Octatinia. Boas.Zool.^

180. ottearmet blæksprutte, om de

til gruppen Odopoda hørende blæksprutter

(jf. Otte-arm, -fod;. Lutken.Dyr.^299. Bøv
P.I1I.486. -dage, en. (jf. otte dage u.

Dag sp.413^^-; nu næppe i rigsspr.) en
uge (7 døgn). Det vil medtage en Otte-
dage. YSO. jf.: Sædvanligere staaer det
adverbialiter, og betyder da: til eller

inden samme Dag i næste Uge. I Dag,
Morgen ottedage. smst. Flemløse.157.
-dag:es ell. -dagsi, brugt som adj. ell. 1.

del af ssgr. {dannet til forb. otte dage', se Dag
sp.413^^) som varer (har varet) i otte dage,
ell. som er otte dage gammel. \) i al alm. (i

rigsspr. bruges her nu hyppigst ottedages som
adj. ell. usammensat forb. otte dagesj. et otte-

dags Barn.Dcfejff. et ottedags Slag. smst.

jf. Feilb. 2) i særlige forb. (i rigsspr. bruges
her hyppigst ottedags- som 1. led af ssgr. ell.

usammensat forb. otte dages^ || i forb. som en
ottedagstid (en otte dages tid), ca.

en uge; en uges tid. VSO. Om en ottedags
Tid. AfO. jf Feilb. || i betegnelser for ure,

der kan gaa 8 dage uden at trækkes op.

Ottedagsuhr.750. Et ottedags Uhr. MO.
D&H. Krogen mellem Vinduet og Otte-
dagsuret. CFMortens.SV.65. jf.: et otte-
dages Stueuhr i Futteral. MB. 1850. 52.
Ottedagsværk. VSO. Ottedagsværket
slaar 10 sølvklingende Sla.g.Skjoldb.NM.31.
Halleby.98. Efter Treaarskrigen . . be-
gyndte Bornholmerne at blive alminde-
lige . . det var en hel Højtid at blive Ejer
af et saadant Ottedagesværk. ^arfti^'r&or^.

1918.37. -daler, en. (foræld.) mønt, ly-

dende paa otte daler; spec. om en guldmønt
fra Chr.IV's tid, jf.HESchou.Danske og nor-
8keMønter.(1926).96.

||
(sj.) spøg., om et

meget stort møntstykke: (børnene havde) Øjne
saa store som Ottedalere. CLilth.FA.179.
-fod, en. (jf. -arm ; zool, 1. br.) ottearmet
blæksprutte. Brehm.Krybd.780. Sal.UIl.492.
t-foder,et. [I] (,//'.6omA.otemad,otemaal,
morgenmad (om vinteren). PNSkovgaard.B.
398. E8P.251) foder, der gives dyr tidligt

om morgenen. Om Morgenen tidlig, naar
Hesten har opædt sit saa kaldede Otte-
Foer, bør den strigles. Lommebog f.Kudske.
(1786).7. -hjorne, et. (i folkloristisk spr.)
marekors. JKamp.Da.Folkeminder. (1877).
323. -kant, en. {ænyd. d. s.) polygon med
8 sider; især om figur med 8 lige store sider.

Den underste Deel (af statuen) er en or-
dentlig Ottekamt. LTid.1728.427. Paparbei-
deren.(1835).68. Palæerne (paa Amalienborg

Plads) staar i Ottekantens stumpe Vink-
ler til hinsinden. OBung.(DanmRVC.105).
II

(møl.) om underlaget for krøjeringen i

en mølle. SprKult.I.120.
\\

(bag., 1. br.) om
en art smaa butterdejskager. ADamm.Bjem-
metsKonditorbog.(1902).39. -kantet, adj.
som har form af en ottekant, naar jeg kun
kand faa Folkene til at arbeide, maa de
gierne sige for mig at Jorden er otte-

io kantet. Holb.Er.n.2. Bygningen er otte
Kantet og Gemakkerne ved Siden derfor
ikke Teguhere.EPont.Atlas.IL228. Salon-
riffel . . ottekantet blankt Løb. PolitiE.Ko-
8terbU^U1924.3.sp.l. jf.: „den er i Vinkel«
(sagde han) hvor skæv og ottekantet saa
end Situationen saa' ud. Fleuron.K0.142.
-kant-stykke, et. ^ parti af mast, der
er lavet ottekantet for at hindre rigningen i

at glide ned. VSO. Harboe.MarO.277. D&H.
20 ottende, num. ['cndana] (nu sj. (skrevet)

aattende. MKrist.(BibeAmt.l921.448). — nu
kun dial. m. lang vokal, jf. aatende (Moth.
A217) samt APhS.VLllS. — dial. ottendes.

Feilb. jf. ndf. 1. 53). {glda. d. s., æda. atæn-
d(æ), oldn. åttandi, oldfris. achtunda; jf.
oldn. åtti, ottende, eng. eighth (oeng. eahto-
Ipa.), ty. achte (oht. ahtodo j, got. ahtuda ; afl,

af ni. otte) ordenstal til III. otte. Johanan
(var) den Ottende (afgaditerne, som gik over

30 til David).lKrøn.12.12. For det ottende .

.

ottende g3Lng.Bostgaard.Lex.050c. den, der,
for at smigre sine foresattes Lyster, og
for at gavne sig selv, gjærne slaar en Streg
over det ottende Bud (o: om falsk vidnes-
byrd mod sin næste). PAHeib. VS.550. Den
Ottende i Maaneden. VSO. hun gik i sit

ottende aar (o: var mellem syv og otte aar)
\

Christian den ottende
i jf. f: den ottende

hundrede (nu: den otte hundrede(nde)

;

40 i/", t Otte hundreste. ^^2^/1.(^^759;;. Gram.
Nucleu8.1079. || i forb. m. Dag om den dag,
der er den ottende før ell. (især) efter en
anden dag, eller (især; jf. otte dage u.

Dag 8p.413^^) om ugedagen (den syvende
dag) efter en anden dag. naar en Kvinde
undfanger og føder en Dreng, da skal
hun være ureen syv Dage . . Og paa
den ottende Dag skal hans Forhuds Kjød
omskæres. 5ilf08. i^. 5. Den ottende Dag

50 efter Nonas i hver Maaned. Bostgaard.Lex.
050c. Ottende Dagen efter Brylluppet af-

rejste vi l^ygifte. BUss.U.176. han ligger
bevidstløs paa ottende dag

j jf.: Ottes-
dagen efter vort Bilager eller ved det Lav.
JPJac.(1924).L212(sml. Feilb.). (nu næppe
br.:) (hun) lod sig . . overtale til at ud-
sætte sin Hiemreise fra een ottende Dag
til den sinden.Bahb.Fort.IL268. hver 'ot-

tende dag, (jf. hver 10.2^ hver ugedag;
60 med en uges mellemrum, en nye-toet Skiorte,

hvilken strax bliver skiden igien, saa at

man hver ottende Dag maa afkaste den
for at iføre sig en småen. Holb.Ep.IV.374.
Hver 8. Dag. (titel paa ugeblad.1896-1928).

II
i forb. m. D el, Part (ofte m. overgang til

ssgr., se Ottende-del, -part;, den åtende del
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af en skeppe. Moth.A217. En ottende Deel
af Arven. KiSO. Han bruger ikke den ot-

tende Part, af hvad han fortiener, smsf.
||

Cjf. de syv kunster u. Kunst sp.756^''; sj.:)

Den ottende Konst (o: „kunsten at be-

hage"). FalM.VIII.lOl. Iletottendemi-
rakel, underværk, se Mirakel 1, Under-
værk.

II t ottende penge, a/'i^i/'^ t^en^e,
der udgør ^1% af noget, betale ottende Vqh-
ge.vAph.(1759). Ottende-del, en. (nu
næppe i rigsspr. Ottendel. E.olb.Bar8.III.6.

LTid.1744.379. AdrPM762.sp.8. VSO. jf.
MO. samt Feilb.). (jf. ottende del w. ottende^
brøken^/a. Byggryj^s Grød (skal) kaagisnet
op 3 Timer, 5 Minuter og en Stendeel (nu:
fem en ottendedel minut/ IIolb.Bars.lII. 6.

Paradeporten . . er moxen tre Ottende-
dele af en Miil fra Vindsiden. Eeiser.17.
460. den Ottendedeel af . . Landryttere,
som ved Sessionerne for Aaret 1790 ud-
løses. ilfS.i 789.505. de øvrige syv Ottende-
deele af bemeldte Mandskab. sm8<.504. facit

bliver 2V8 ('to syv 'ottendedel)
\ han spil-

ler paa en ottendedel, (o: af en lotteri-

seddel)
i II cT node(tegn), hvis værdi er en

ottendedel af den hele node. MusikL.(1801).
171. i seks-ottendedels-takt betones den
første og den fjerde ottendedel

j || brugt som
adj. (han har) kiøbt en ottendeel Part i

en Klinke Galioth, dr. 61 Læster. Adr.^Vi

1762.sp.8(jf. OttendeipsiTt). i stedet for et
fjerdingspund skal man nu sige en (ell. et)

ottendedel kilo
j ||

('især /"a^^.^^m. ottende-
del s brugt som adj. ell. 1. del af ssgr., fx.
Ottendedelstønde ('Vs af en øltønde, et halvt
anker. SaUV.619); især (jf. ovf.; J^) i ssgr.

som Ottendedels-node (se u. Node 1;

jf. Ottendeelsnoden. MusikL.(1801).171),
-pause (HPanumB.ML.538. jf. Ottendel-
pause. MusikL.(1801).185), -takt (se Takt;.
-part, en. (jf. sp. 1324^^; 1. br.) d. s. s. -del.

Levin. Feilb.(u. ottendedel^.
I. t Otter, en. {ænyd. odder, odher;

fra ty. otter, jf. nt., holl. adder, eng. adder

;

egl. sa. ord som ty. natter, oldn. na5r(a), got.

nadrs (idet n'et (i forb. m. foranstaaende
artikler paa -n) er blevet opfattet som ell.

sammenfaldet m. artiklens udlyd)) d. s. s. Ot-
terslange. Otter . . kaldes én stor slange.
Moth.059. Om en Vissel eller en Otter
haver stucket en Rest. HesteL.(1703).C7*:
*Snerrende Skakal og natsort Grib og
Øgler og Otter

|
Hvæsde os fjendtligt

imod fra Buske og Kløfter. JMHertz.Isr.5.
VSO.

II. Otter, en. ['å'dar] (jarg. og vulg.

Ottert, se u. bet. 4:). flt. -e. {aft. af IIL otte)

1) d.8.8. IL Otte. Jeg havde tre Ottere
at pukke med. VSO. et Mellemkort . . (en
Syver, Otter eller mer).VortHj.IV1.47. Paa
Sekserne lægges i stigende Rækkefølge,
samme Farve: Syverne, Otterne, ie^e&./.c.

40.
II

i klink om knapper fra jærnbaneper-
sonalets uniformer. FCarstens.Sejren.(1923).
27. mangen en voksen Mand . . mindes
sine Drengeaars Leg med „Totottere" —

hvilket er Soldaterknapper— og „Firter**—
Politiknapper— og „Cntere"— der er Jern-
hsLnekn2i\)peT.NatTid.^'^/7l927.M.9.8p.5-6. 2)
(sport.) kaproningsbaad til otte aarer ell. kap-
sejladsbaad af otte-meter-klassen (jf. I. Meter
slutn.) (Pol.^Vil934.9.8p.5). Da.Studenters
Roklub.Aarbog for1927.15. fem Kapronings-
baade . . er anskaffet. Deraf er de to endda
OtteTe.BerlTid.'V4l928.M.7.8p.3. 3) (dagl)

10 om ting, der er karakteriseret ved tallet 8,

fx. om sporvogn af linie 8. den sidste otter
var gaaet

|
jeg skal med otteren

| 4) (jarg.,

nu næppe br.) snaps rom til 8 skilling, (skue-
spillerne drev) det Meste af den Tid, hvori
de ikke vare bundne af Theatertj eneste,
hen med at drikke „Otterter" paa en
eller anden Viinkjælder. Oversk.L.274.

III. Otter, en. se Odder.
t Otter-slang^e, en. (vistnok dannet i

20 dansk til L Otter) (gift-)slange; især: hugorm,
Vipera berus. Han indsugede Øglegift; Ot-
terslangens Tunge (1931: Øgletungen) skal
dræbe hsim.Job.20.16. man skar (Begnar
Lodbrog) levende et Hul i Siden, og satte

en Otter-Slange derind, at æde hans Ind-
volde. EPont. Men. 111.446. vAph.Nath. VI.
63. VSO. MO.

II (jf. tilsvarende ty. talem. m.
otter; efter P8.58.5f.) talem.: tilstoppe
sine øren som otterslangen oZ^n. *En

30 Gjerrig holder al Formaning i Foragt.
|

Med Otterslangen han tilstopper sine Ører,
|

Saasnart han mod Profit ai nogen noget
hører. Falst.119. (han) tilstopper sine Øren,
som Otter-Slangen imod FortryUerens Røst.
Eilsch.F.32. jf.: Troen taler lydeligen og
tydeligen; endog Otter-Slanger (orig.: ad-
ders^ høre, men vende sig bort, og skyde
sig ned i Mørket ig\eTL.Lodde.NT.112.

\\

billedl. *Der er et Land, som stedse plages
|

40 Af Otterslangen, Jalousie;
|
Hvor ingen

Nectars Sødhed smages,
|
Dens Ædder jo

er dryppet i:
|
Ak! hvorfor maa man kien-

des ved,
| At dette Land er Kierlighed?

TBruun.VII.87. f -slægt, en. (h7 1. Otter;

jf. ty. otter(n)-brut, -geziicht, -zucht) *Han
følgeligt sin Svend har strengt forbudt

|

At inden for hans Døre lade komme
|
En

Otter-Slægt (o: kvinderne), han havde reent
forskudt. TBruun.VL579.

50 Ottert, en. se II. Otter.

Otte-sang^, en. [I] (nu kun dial. (m.
lang vokal) 0te-. Moth.A186. Rostgaard.Lex.
O50b. Esp.251. — Uitd; HenrichUssing.
Kirkeforfatningen.! Vl.(1788).338(dial., vist-

nok sjæll.)). {ænyd. glda. ot(t)e-, oute-, utte-
sang, æda. otæsang (Fragm.42), oldn. ottu-
S9ngr; vistnok som gengivelse afmlat. (hora)
matutina(lis), tidebøn mellem vigilie og prim
(jf. Natsang); undertiden opfattet som hø-

60 rende til III. otte og m. bet. „gudstjeneste kl. 8
om morgenen", jf. sp. 1327^^'^'^'^^ samt KNy-
rop.OL.III.41) 1) (nu kun arkais. (poet.)

ell. m. h. t. middelalderlige forhold ell. (1. br.)

katolsk -kirk.) gudstjeneste, bedetime (med
sang og bøn og klokkeringning) , der holdes

før daggry (kl. 3 om natten); matutina. (ofte
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i /"orft. som synge, høre, gaa til, ringe
til ottesang^. *i Lunde Kirke i Skaane

|

der hørte han OttessLng. DFU. ILnr.21.1.

*da hører hun en tidlig Morgen
|
Atter

Klosterkirkens Ottesang. OehLXXIV.224.
Det var tidligt om Morgenen, og Munkene
vare i Ottessing. Molb.Reise.III.110. Sta-

dens mange, høitklingende Klokker . . rin-

gede til Ottesa,ng.Winth.Nov.lll. Saa (o:

naar uret slog 8) kom et Munkechor og lO

sang Ottesang.HCAnd.VIIL216. Reclce.FJ.

11. Schindler.Liturgi.(1928).171. \\ i flt

Folkeviser i Udvalg ved SvGrundtv.(1882).
469. *Først træder han i den Kirke liden,

|

At høre de Ottesange. Oehl.L.1.292. || billedl.

*Solstraalen . . |
kalder til Ottesang Fug-

lenes Trop. Floug.NS.121. 2) (nu kun dial.

ell. hos sprogrensere) om froprædiken (om
søndagen) i den protestantiske kirke. 0te-
sang . . kaldes froprediken eller bøn i 20

kirken om morgenen tilig klokken syf

eller ditQ.Moth.Å186. FNSkovgaard.B.398.
Esp.251. jf.HjælpeO.Sélf. 3) f om kirke-

klokkernes ringen om morgenen (og om afte-

nen); især i forb. ringe ottesang, (klokke-

ringning) bør skee ved Solens Op- og Ned-
gang, hvoraf det Navn Bønderne give Mor-
gen-Klokken, at de kalde den Uthe-Sang,
ogsaa har sin Oprindelse . . Men Almuen
kalder nu ogsaa undertiden Aftenklokken 30

Uthesang . . endogsaa i de allermørkeste
Dage ringes der allevegne Uthesang længe
før Klokken 8, oftere Klokken 4 om Som-
meren, og Klokken 6 om Vinteren. JTenricA
Ussing. Etrkeforfatningen.IVl.(1788).338. ||

billedl. Sort.Foet.32.

Ottes-dag:, en. se u. ottende 8p.l324^^.

Otte-skilling, en. (jf. Firskilling;

foræld.) navn paa en (sølv)mønt. Moth.S306.
Biehl.Dq.iy.340. Hrz.IV.215. Den fordøm- 40

te Jøde har givet mig de 5 Rd. i bare Otte-
skillinger. Wengel. Flader. (1858). 44. Feilb.

-skillings-has, et. (sj.) om gadehus (1),

hvorfor der betaltes en ganske ringe husleje

(ell skat). SaVIX.308. -spand, et. (jf.
Firspand; 1. br.) forspand, bestaaende af otte

trækdyr, en svær Blokvogn, forspændt
med et Ottespand af Bøfler. Bergs.FF.263.
-spændig, adj. (nu næppe br.) om køretøj:

som trækkes af et ottespand. Indtoget skede 50

i en ottespændig Vogn.FSO. -spændt,
part. adj. (nu næppe br.) d. s. VSO. -tak-
ket, adj. (I br.) som er forsynet med 8 takker;

8;;ec. i /br&. otte takket kors, malteserkors.
Jørg.Italiensk.(1932).47. -tal, et. 1) (1. br.)

antal af otte. Jeg maa have Ottetallet fuldt.

VSO. 2) tegn (ciffer), der angiver tallet 8.

VSO. D&H. 3) (hvad der danner en) figur

af lignende form som et ottetal (2). gjøre Vol-
ter og Luftspring paa Isen, skrive „Otte- 60

taller**.t7afeZww.LF.85. Prøve iManøvrering.
En Flyvning uden Mellemlanding omkring
to Master (Bøjer), som staar 500 m fra

hinanden. Kandidaten udfører en Serie
paa fem 8-Taller; hver Drejning skal ud-
iøres omkring den ene af de to Master

iBøieT).Lovtid.l920.A.1646.\\iforb.8omgSiSiy
løbe, ride osv. i ottetal(ler). (naar)
Fjenden er saa nær, at han kan træffes
med Carabiner, ride Blænkerne . . i et 8
Tai.MR.1828.120. holde en fortærende Li-

denskab smidig paa Conversationens Tøm-
me, saa man, liig en Rytter, kan styre
den med en Sytraad, og liig en Køresvend,
svinge i et Ottetal. Kierk. V1.206. (den paa
krogen fangede fisk) kom til at løbe i Kredse
og Ottetaller (under sine forsøg paa at slippe

fri). Madelung.GM.203. || liggende otte-
tal. Guldbroche . . lignende et liggende
Ottetal. FolitiE.Kosterbl.^y4l925.1.sp.l. spec.

(mat.) om tegnet 00 (o: uendelig). \\ hertil ssgr.

som: ottetalsformede Led (paaetguld-
lænkearmbaand). FolitiE. Ko8terbl.^^lsl922.1.

sp.l. Ottetals-Laas (paa guldarmbaand).
smst.''U1922.1.sp.l. Guldarmbaand . . otte-
talsmønstret. smst.^^/iol923.1.sp.l. (man
maa) lade (forbindingen) danne Ottetals-
ture med Krydsningerne hen over Ledet
og Svingene oven og neden for Ledet. Sal.

XVI.502. 4) det gule ottetal, (zool.)

dagsommerfuglen ColiashyaleL.; høsværmer.
Sommerfugle.29.
otti, num. ['(oti, 'åti] (tidligere ogs. skre-

vet aatti. Moth.A217. se ogs. ndf. — f ottig.

Rostgaard.Lex.050c). {ænyd. d.s.; i nyda.
genopt. ved paavirkn. fra no. åtti (sv. åttioj;

især poet. samt ofte post. og Y (se u. femti^)
firs(indstyve). *Otti Aar et Gyldental,

|

Kæmpers Levealder I Grundtv.FS.Y1.170.
vort Liv . . varer syvti, højt regnet otti

Aar. Reinbeck. Tilværelsen efter Døden.(over8.

1881).3. II
en, to, tre osv. og otti ell. (jf.

SV. kttioen osv.; sjældnere) otti en, to, tre
osv. Paven fordømte i en højtidelig Bulle
fem og otti SætnmgeT.FrNiel8.R.I.24. Egil
levede endnu i femten Aar derefter, saa
han var ottisex, da han åøåe.SvGrundtv.
(Ude og Hjemme.l879l80.113.sp.2).\\ i otti-
a ar ene, (1. br.) dels: i firserne af et aar-
hundrede. i ottiårene (o: i 1680'erne) træffer
vi nogle af Brekling inspirerede gude-
lige forsamlingskristne i Hamborg. Molte-
sen. FredrikBrekling.(1893). 149. dels: i en
alder af ml. 80 og 90 aar; i firserne, han
døde i Ottiaarene. DÆJT. || hertil (sj.) or-

denstallet: ottiende. Moth.A217. S&B.
Otting, en. ['(odeiil (nu kun dial. m.

lang vokal, jf. stavemaaden Aating. Moth.A
217 samt Thor8en.59. UnivBl.355f.(sjæll.).

Flemløse.157). flt. -er. (æda. at(t)ing, oldn. åt-

tungr, afi. af oldn. åtti, ottende; jf. Fjer-
ding) ottendedel. \)fi al alm. Moth.A217.

2) (især T, gldgs.) som rummaal: Vs tønde
(smør, øl, sild m.m). Forgangen Uge stal

jeg en Otting Meel af Huset. Holb.Masc.L
11. En Otting Smør skal veye 14. Pund
netto. Høysg.S.130. Grøn Sæbe 11 Mk. 10

Sk. Ottm'gen.Adr.»hl762.8p.ll. LandbO.III.
759. Feilb. OrdbS.(sjæll.). jf. Halvotting
u. halv- sp.769*^ samt Kvarter 2.i: Denne
Machine bestaaer af en stor Tønde eller

Fad, hvilken opfyldes med Vand paa en
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Spand eller en halv Otting nær. LTid.1723.
50.

li
beholder (tønde, anker), som kan rumme

Vs td. smør, øl osv. Kongen (lader) anskaffe

og opsende (til Færøerne) 1 Fierding og
Otting til Tranmaal.^ororrfn.^Vsi 790.^7. En
Deel gamle Ottinger. F^SO. et halvgam-
melt Fruentimmer . . med et Par Been i

det mindste som Ottinger. CBernh.NF. V.

151. saa meget Smør, at man kan slaa

til lat. ultra, ud over; især GJ) \)i kunstne-
risk (især: dramatisk, scenisk) fremstilling
ell. gengivelse ell. (nu sj.) i beretning ell. (for-
delagtig ell. ufordelagtig) omtale lade de
ejendommeligheder, paa hvilke man
vil lægge vægt, træde frem i deres
mest yderliggaaende form; fremhæve
det ejendommelige for stærkt; over-
drive. Det er vel fornøden, at outrere Cha-

det i Træer, mindst lOitmgQv. MRans.H. lo ractererne('ien/co»wedie^,mendogsaaledes,
102. 3) (foræld., jf. dog FeUb.) en ottende

del af en gaards jord ell. af enheden bol

(11.3). Naar Mark reebis, da maa der ej

giøris fleere Gaards Eje enten i Fierdinff,

Boel, eller Ottinger, end som der af Al-
ders Tid været haver. DL.5—10—15. smst.

1—18—1. enhver Otting (skal) have Tre
. . Stolestader i Kirken. Git.1778.(RibeAmt.
1925.341). jf. ssgr. som en-, to-, treottings-

at mand icke af en latterlig Heros giør en
gal\MsLnå.Holb.JJBet.a5r. du (o: Oldfux,
der agerer bogholder) maae dog ikke outrere
din Tale saa meget. 8a.Stu.I.9. Det er ham
ikke nok, at afmale Christiani II. Giernin-
ger med de allersorteste Farver.. at outrere
den ham tillagte Grumhed paa det yder-
ste. LTid.1749.226. Den komiske Tegning
(i Holbergs komedier) gj engiver ikke de

gaard, se Feilb. 4) ("J/*.
Fjerding 7; foræld.) 20 fine Overgange i Gemyttet . . men det er

om inddeling m. h. t. administration olgn. 1

Matriklerne fra 17 Aarh. deles (Stokke-

marke sogn, Lolland) i Ottinger. Trap.^IV.
111. jf. forstadsnavnet Sønder-Otting i Ha-
derslev.smst.IX.58. Otting-kar, et. {ænyd.
otting(s)kar; j/". Fjerdingkar; tsær Y, gldgs.)

1) kar, som rummer det u. bet. 2 angivne maal.
Forordn.^^kl790.§7. Fjerdingkar og Ot-
tingkar (skal) for Fremtiden gives samme

Yderlighederne, der springe frem i skarpe
Handlinger . . Virkningen opnaas over-
hovedet mere ved at outrere, end ved at

idealisere (hvilket, med Boyes Tilladelse,

ikke er det S2imme).NMPet.IY.622. Af
lutter Trang til at akcentuere og outrere
gør (billedhuggeren) Mandslegemerne over-
muskuløse. 77eÆ.^.57i. 2) part. outreret

brugt som adj.: for vidtgaaende ; overdreven.

Form som Skieppemaalet . . nemlig brede 30 2.1) om fremstilling, behandling af noget ell

forneden og smalle foroven. PU^hl85é. 2)
(kom)maal, som udgør en ottendedel af en
skæppe, et halvt fjerdingkar, 2,iu 1. Moth.
A217. Et Ottingkar Meei, Gryn.MO. Landb
O.III.759. Feilb.

I. Ottoman, en. [(nto'man'j flt. -ner. {ty.

ottomane, fr., eng. ottoman, mlat. ottoma-
nus, af ardb. othmani, adj. til Othman (se

Osman^; jf. II. Ottoman, ottomannisk; nu

om meninger, manerer, moder olgn. Jeg be-
kiender, at Satiren er noget outrered; men
outrered Skiemt haver ofte best Virkning.
Holb.Ep.III.49. outreret Mode i enten
Coiffure eller Klæder. Klevenf.RJ.89. Til
den anden Classe af episke Overdrivelser
regner jeg Musikens outrerede Anven-
delse i de oehlenschlågerske Sørgespil.
Heib.Pros.III.267. Hun, der før klædte sig

næppe br.) d.s.s. Osman. Ottomannernes 40 saa enkelt, fik nu Smag for opsigtsvæk-
Tungemaal har sin Oprindelse af det Scy
thiske ..Sipiog.LTid.1737.464. VSO.(„Lidet
brugeligt"). II. Ottoman, en. [(oto'ma'n]

^t Ottomane. Meyer.^) flt. -er. {ty. ottoman-
(n)e; fra fr. ottomane, egl. sa. ord som I.

Ottoman) en slags lav liggesofa uden
(ben og) rygstød. Hallager.130. Han sad
i Morgenfrakke paa en Ottoman i det
samme Værelse, Opvarteren havde anviist

kende Kostumer og outrerede Modelhatte.
Leop.B.325. Verrocchios CoUeoni er . .

mere utreret i hele Stillingen end Pippo
SipSLno.Wanscher.RM.67. 2.2) om person; dels

(nu 1. br.) i forb. m. personbetegnelse, der an-
giver personens anskuelser, egenskaber osv.:

udpræget; yderliggaaende; dels i forb.

m. andre subst. ell. i selvstændig anv.: over-
dreven i væsen, udtryksmaade, paaklædning

h2Lm. Ing.EF.II.218. En Ottoman, Divan »o osu. de outrerede Pietister .. have opført

eller Sofa . . foran den et Divanbord . .

fandtes overalt i de bedre Huse. Davids.
KK.60. Meublerne (i værelser paa Fre-
densborg slot) bestode i Ottomaner og Stole,

hvidt lakerede med lyseguult Betræk.
Dodt.F.15. FagOSnedk. ottomannisk,
adj. [ooto'man'is^] ^ottomansk. VSO. jf.
S&B.). {ty. ottomanisch; adj. til I. Ottoman;
nu næppe br.) d.s.s. osmannisk. fra den

sig saaledes, at de modererede Pietister

ikke have villet erkiende dem for deres
Brødre. Holb.Ep.III.214. Min Mand er ou-
treret Q^onom. Leop.GH.201. hun var ny-
delig, men lovlig outreret i sit væsen og
sin paaklædning

j

Outsider, en. ['cnudisaidar] flt. -e ell.

(l.br.)-s (Bogtrykkerbladet.l934.113.sp.l). {op-

taget i nyeste tid fra eng. outsider, af out-

Tid af har (Konstantinopel) været den Tyr- 60 side, uden for) \) person, som staar uden
kiske Kæysers Residentz og det Otto man-
niske Riges Hoved St&å. Borrebye.TF.503.
VSO. Sc^rJS.

II
den ottomanniske port,

se Port.

outrere, v. [u'tre'ra] -ede ell. (nu sj.)

-te. {fra fr. outrer, jf. mlat. ultrare, krænke;

for, som (fx.p.gr. af manglende kundska-

ber, (ud)dannelse osv.) ikke hører ell.rea-

nes med til en bestemt kreds. „Har du
aldrig grublet over, hvorfor jeg dingler

rundt og har saa mange obskure Bekend-
te?" — „Du er en Solderist." — „Du døm-

XV. Rentrykt »Vs 1954 84
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mer meget overfladisk. — Nej Sagen er,

at jeg føler mig i Slægt med Samfundets
Outsidere.'*JMagnu8.B.25. vi er Outsidere,

vi er ikke med i Ringen, for der er ingen
af os, der har nogen videre Eksamen.PXe-
vin.IIL.205. Vi fem var Holdets faste Stok,

men vi fik undertiden nogle Outsidere,
der læste med i et eller andet Fag, indtil

et nyt Hold blev dannet. Galsch.(Tilsk.l927.

11.78). spec. (børs-spr.) om outsiderveksele-

rer. Meyer.^
|| (1. br.) om ting. enhver virke-

lig Bogven (vil vistnok) betragte saadanne
Bøger (o: trykt paa graat indpakningspapir)
som de skabagtige Outsidere, de er. ^ar-
bog f. Bogvenner.1918.199. || hertil: Outsider-

vekselerer, vekselerer, der ikke er noterings-

berettiget. Lando.Bankpraksis.(1926).9. 2)

(især sport.) om hest ell.rytter i et vædde-
løb olgn., somikke hører til favoritterne.
Idræt8B.II.821. Vædløb.49.

\\
(overf.) om kan-

didat til et valg olgn., som ikke regnes blandt

dem, der har chancer for at blive valgt.Meyer.

^

Ouverture, en. [uvar-, ovar'tyra] flt.

•T. {fra fr. ouverture, til ouvert, aaben) 1)

cT musikstykke, der spilles som ind-
ledning (til en koncert, en fest osv. ell. (især)

et skuespil ell. en opera). MusikL.(1801).
187. Ouverturen til Don Juan. Blich.(1920).
XX.20. *TysI med et kraftigt Buestrøg
forkynder

|
Orchestret, Ouverturen er forbi.

Hrz.AN.viii. Beethovens Egmont-Ouver-
ture. J?Pawwm5.JfL.5^5. 2) O overf., om
indledning, begyndelse i al alm. Ouver-
ture, (titel paa det første digt i „Trækfug-
lene"). Blich.(1920).XXI.98. naar jeg i For-
aaret kom her (til Basnæs) var dette Besøg
Ouverturen til en Udflugt i den dejlige
vide Verden. HCAnd. (HHelweg.HCAnder-
sen.(1927).87). Den overordentlig ind-
holdsrige Eksposition og brede Fortælle-
maade i Romanens Ouverture. Kehler.(Fol.
^yi^l920.7.8p.3).

ov, interj. [(ou()] (sj. skrevet orv. Sønder-
by.Midt i en Jazztid.(1931).27.155). (jf. V.
aa, av; talespr., især barne-spr.) som ud-
tryk for skuffelse, beklagelse olgn. ell. forbav-
selse. Ou, er det en af dem, sagde Hr. L.
skuffet. BerlTid.^V8l933.Aft.3.8p.l. „O-vI"
Lisbeth er rystet i sit lnåeTste.FoUV6l934.
Sønd.30.sp.4.

I. Oval, en ell. f et (LTid.1741.399).
[o'va-'Z] flt. -er. (ty. oval (n.), fr., lat. ovale

;

substantivering af II. oval; fagl. ell. (D) oval
figur ell. genstand (jf. Ellipse 2); spec.

(mat.) om geometriske figurer som el-
lipsen, hyperblen,parablen; æggelinie
(se SaVXYIII.687). En Circul, hvormed
og Ovaler og Quadrater kand tegnes.LTid.
1724.126. begge deres Majesteters Navne
i en blaa emailleret Oval. Borrebye.TF.73.
(muslingens figur) udgiør en egentlig Oval,
da den i Forhold til Breden er over-
ordentlig kort. Skrivter afNaturhistorie-Sel-
skabet.IIl.(1792).96. ovale Fordybninger
i (lerkarrets) Side ere laante fra Glassene
med indslebne OY2\ev.SophMull.V0.517.

De lange, lave Funktionærboliger . . om-
gav Gaarden i en kantet Ovdl.lSvLa.AB.S.
Neglene (var) af en fin Oval, der fulgte
Fingrenes Linje. Nathans.MF.155.

|| j/. An-
sigtsoval: *Purpurrødmen,

|
Der farver

Kindernes Oysil.Erz.XVII.28. Blændende
skøn var hun . . Ansigtet dannede en fuld-

endt Ovsil. Brandes.Yolt.II.Sl. IL oval,
adj. [o'va'il] intk. -t ell. (nu næppe br.) d.s.

10 ('Et ova\FoTtr2iit.Adr.*/il762.sp.l6).{ty.o\a.\,

fr. ovale, af lat. ovalis, adj. til ovum, æg;
jf. aflang-, lang-, ovalrund ; især G) ell. fagl.)

om geometrisk figur (krum, lukket linie): af
aflang (regelmæssigt) afrundet form
(som et paa langs gennemskaaret æg); æg-
rund; elliptisk (2); ogs. om legeme: af
form som et æg (en aflang kugle). Fflug.
DF.196. Jeg disputerer om vigtige og
lærde Sager, for Exempel . . om Jorden

20 er rund eller oval. E.olh.Er.II.2. Chine-
serne have i Almindelighed smaa og ovale
0yne.LTid.1728.202. De laalandske fire-

kantede Pergaments-Sold med Rader af
Huller, der skifteviis ere runde til Klin-
ten , og ovale til Heiren. ChMourier.Brød.
(1821).31. Et ovalt Hovedvandsæg.750.
Linien krummer sig ovalt. smsi. Billeder
af gammeldags Folk . . i ovale, forgyldte
R2jnmeT.Nathans.S.45. ovalt Bord. J^a^O

30 Snedk.
|| j/. Ansigtsoval : Min Salig Moder

. . havde en oval græsk ProfiLi^Z7ss.Z7.4.

Hun havde et smukt ovalt Ansigt. Pwc/i^.

SF.227. jf.: (han) saa efter sin smukke
Datter med . . det ovaltformede Ansigt.
KvBl.^Vel913.3.sp.l.

II
(bot.) om aflangt blad,

der er afrundet ved grunden og spidsen. Træe-
arter.(1799).333. Bostr. Flora. L426. Il det
ovale vindue, se Vindue. Oval-, i

ssgr. af II. oval. -bænk, en. drejebænk,
40 der anvendes ved ovaldrejning. Ovalbæn-

kene, som navnlig finde Anvendelse til

EammeT.Wagn.Tekn.526. -drcje-bænk,
en. d.s. TeknMarO. -drejeri, et.

drejeri, der udfører ovaldrejning. Krak.1917.
1610. -drejning, en. (pas)drejning,
hvorved der fremstilles ovale genstande. SaU
VI.414. -rund, adj. (nu sj.) d. s. s. H.
oval. LTid.1735.352. (muslingens flgur) er
ovalrund, dog paa den ene Side meget

«) bredere end paa den anden. Skrivter afNa-
turhistorie-Selskabet.Il.(1790).185. et oval-
rundt Mahogni-Bord.iEZ7ss.[7.i8^. -værk,
et. (jf. -(dreje)bænkj indretning paa en
drejebænk, der muliggør ovaldrejning; ogs.

om lign. tilbehør til fræsemaskine , trykke-

bænk, hvormed fræsning, trykning af ellip-

tiske genstande udføres; pasværk. VSO. Hvo
som er i Besiddelse af et Ovalværk, kan
ligesaa vel optrykke ovale som runde

60 Arbeider (af metalblik). Hinnerup.Juv.490.
OpfB.UIIl.63.
Ovation, en. [ova'Jo-'w] flt. -er. {ty., fr.

ovation; af lat. ovatio, vbs. til ovare, juble)

1) (hist.) m. h. t. forhold i oldtidens Rom:
mindre anselig triumf (til ære for en
mindre sejr olgn.; se nærmere Madv.RS.
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11.441). JBaden.FrO. jf.: (de unge piger
kom bærende med den pukkelryggede fuld-
mægtig i stort optog). „Per Joveml" raabte
min Svigerfader, „er dette en Triumph
eller en Ovation? Ingen Consul eller Dic-
tator kunde være stoltere, end han seer
ud til.« Blich.i1920).XXIV.154. 2) CP i videre

anv., dels (nu sj.) om festlig modtagelse med
optog olgn., arrangeret til ære for en person,
dels (især avis-spr.) om en folkemængdes, et 10

publikums spontane, begejstrede hyldest med
klapsalver olgn. Berg ' havde talt ved et

stort politisk Møde . . Da var det, at man
i København havde arrangeret en stor
Ovation for ham. Schand.O.II.63. (gæsterne)
defilerede forbi Ovationens Genstand (o:

husholdersken, for hvem der var blevet holdt

en tale).Kandarius.LP.222. Publikums Ova-
tioner bruste hende (o : fru Heiberg) paany
i Møde. Leop.LE.102. 20

oven, adv. og præp. ['couan, højtid.

'å-v(8)n] Høysg.AG.24. {æda. ouæn, ovæn
(som adv.: AM.; som præp.: Lund.Ordb.
AM.), oldn. ofan, adv., oht. ohana, (nht. ohen),
oeng. ufan, jf. osax. hiohsLU (nt. holl. hoYen;
se hoven- i ssgr.), oeng. on bufan (eng. ahove);
afl. af oldn. of

,
præp., over, got. uf, se u. III.

over)
1) som adv. 1.1) (nu sj. i rigsspr.) abs.;

ofte i modsætnings-forb. m. neden (se II. ne- 30

den l.i)
II

betegnende stilling i, paa ell.

ved den øverste, højeste del af noget;
foroven; oventil, mange Slags ny Krigs-
Machiner, hvoriblandt et Slags flade Pram-
me, undermed stærkt Korch forseete, ofven
ganske platte og med Kaabber bedækte.
Klevenf.RJ.6. Søen er klar. Vandet oven
varmt, paa Bunden meget koldt. jørs^. FJ.
175. *et graasort Hav

|
Med Underdøn-

ninger og Bølgerækker,
| Som krydse dem 40

og atter kruses oven
|
Af Pust, som van-

dre i en tredie Retning. i2ecfee.DjEJ.54.
||

(højt) oppe over en ell. over jorden; for-
oven. *denne Stamme,

|
Som hvælver oven

med sit Palmehang. Oehl.F.(1816).112. *0g
oven mørknes Himlen

|
Af Snekkens Kæm-

peseil.i2ecfce.iS5.i79. Feilb. jf: *Før og
Nu og Oven og Herneden (o: det himmel-
ske og det jordiske)

| For ham (o: digteren)
sig møde kjækt i ÉsLTmonie. Heib.Poet.IX. 50

489.
II

betegnende plads højere oppe paa
en side ell. i det foregaaende: ovenfor (2.2);

især foran et perf. part., m. overgang til ssgr.

(se ovenanført osv.). som oven allerede
anført er (skal) Eeden af Rettens Tilfor-
ordnede først . . SLl]ægges.MB.1706.140.
Mossin. Term. 835. en (toldembedsmand) i

Svanike (see oven). JNPanum. Bornholm.
(1830).167. Saadanne Stemninger som de
oven antydede vare ikke gavnlige for 60

{hende. Rowel.Br.186. Om mit Forhold til

IHertugen har jeg OYenta.lt. Cit.l883.(Sdjy
Aarb.1904.79).

\\ betegnende højere magt-
stilling, rang olgn. (jf. III. over 8^. Og
Herren skal sette dig til hovedet, og ikke
til halen, og du skal alleneste være oven

(1871: du skal kun gaae opad;, og ikke
være under; dersom du vil høre Herrens
din Guds hud. 5Mo8.28.13(Chr.VI). 1.2)

styret af præp. (jf. foroven;.
|| fra oven,

ned fra aet øverste af noget ell. fra et højere
liggende sted; spec: ned fra himlen, gud; i

videre anv.: fra en højere myndighed, auto-
ritet ell. fra en højere samfundsklasse olgn.

;

ovenfra, det stærke Lys fra Oven falder
rigeligt overalt. Molb.Reise.III.60. *Gutten
sad paa Grenen trygt, | Og titted ned fra
0Yen.Winth.IV.57. de hvide Voxlys funk-
lede fraoven; de røde Uniformer forneden;
inde fra Balsalen lød Menuetten af „Don
JusLn*'.Schack.430. Et Fingerpeg, skulde
man synes, et tydeligt Vink, tra oven. JF
Jens. C. 181. (bladets) Tone (virker) ofte
forældet og har sikkert maattet skurre i

Læsernes Øren. Fraoven (o: fra regerin-

gen) blæste en endnu stridere Vind. His^
MKbh.2R.I.5. Filosofen . . betragter Li-
vet fra oven. Tilsk.l933.1.116. spec. (især
bogtr.) i forb. som (side 7) linie 7 fra oven
(ofte forkortet f . o.;, syvende linie fra sidens

top. Oehl.Er.lV.347. Selmar.H76. (l.br.i
skriftspr.:) Den Dag (paa hvilken jeg er

født) vorde Mørke; Gud fra oven af
(1931: deroppe; spørge ikke efter den.
Job.3.4. jf. Feilb. (især relig.:) Himmelens
Dug fra oven ned (1931: Himmelens
Væde OYenfra). lMos.27. 39. *Vi se fra

oven ned,
|
Og undres maa derved,

|
Den

Sorg, der var et Bjerg, | Er nu en liden
BYSdTg. SalmHj. 168.2. *han (o: Kristus)^

som kom fra oven ned,
|
Med sine bor i

Herlighed. Grundtv.SS.IV.402. fra oven
(og) nedad: I deris Skrivende følge de
Chineserne, begyndende fra oven og ned
ad til Enden. Pflug.DP.536. spec. (efter fr.

de haut en bas ; jf. u. ovenfra 2) i udtr.

for overlegen optræden ell. behandling af
andre. Hun havde jo behandlet alle Stor-
hederne . . fra oven ned sid.Schand.TF.il.
207. Det er fra oven og nedad, man
ser paa al denne Landlighed. FFed!.i2.8i.

Hvad var fra oven og nedad som de Na-
tionalliberale? Det var da Aandsaristokra-
teT.Hoffmann.BlaanendeDanmark.(1919).71,

jf.: Denne Jomfru K. . . som hun havde
behandlet fra ovenaf nedad, i Følelse af,

at hun, Birgitte, var den egentlige Her-
skerinde paa StenhjerggasiTden.Schand.BS.
206. fra oven til neden, se u. II. ne-
den 1.2.

II
mod oven, (sj.) i retning op-

ad; opefter. *Som jeg nu stod og stirrede
modoven

|
Ind i det grønne Løv. CKMolb.

Dante. II. 161. smst.III.232. overf.: den
svenske Adel . . søgte . . at udvide sin
Magt saavel mod oven som mod neden.
Ploug.(FædreWU1843.2.sp.l). Hans Libe-
ralitet bestaaer i Almindelighed i, at han
har Lyst til at være opsætsig mod oven.
I Forholdet til sine Undergivne taaler

han derimod ingen ^T^øg.HAMalling.Er-
indringer.(1894).119. 1.3) m. flg. præp. (om
forb. m. flg. adv. se oven- i ssgr.) \\ oven

84*
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af (jf. ovensit). 1. af det øverste, overfladen.

tage noget ovenaf Sækken. FiSO. Konen.

.

blæste Fløden oven af Karret over i Fløde-
tønden. FyensStiftstidende.^'/t 1934. Sønd.l2.

sp.l. 2. (nu næppe hr.) ned fra; oven fra.

der (o: i tabernakelet) vil jeg (d: gud) kom-
me til dig (o: Moses) y og tale med dig
oven af (1871: oven fra; naade- stolen.

2Mo8.25.22(Chr.VI). jf.Høysg.AG.25. \\

ovenfor (jf. ovenfor^. 1. højere op ell. (især)

oppe end; oven over; over (l.i). ved det

øverste Stige-Træe maae Tørven, som
der kommer til at staae, være halv oven
for Stigetræet. JFPrahl.AC.103. Da Liget
. . blev kastet i Tiberen, svømmede den
(o: en hund) bag efter og gjorde sig Umage
for at holde det ovenfor Vandet. Kielsen.

A.47. have, tage armene oven for dynen
\

jf. : dog frembragte (paa et maleri) de halv-
udslettede, halvsynlige Mennesketræk et

Billede, som man vel ellers ovenfor Gra-
ven sjelden faaer at see.Hauch.III.56. 2.

m. h. t. sted, lokalitet (i en til op 4, IL oppe
4 svarende anv.): højere op ell. (især) oppe,

fx. længere ind(e) i landet, nordligere (dtal.

ogs.: sydligere), nærmere en flods udspring
osv. end (en anden lokalitet). Thisbe, som
er paa den høire Side af Kades-Naphthali
i GaUlæa, oven for Aser. Tob.1.2. Fisker-
leiet Skovshoved ovenfor Kjøbenhavn.HC
And.IV.4. Strømside . . den Side, hvorfra
Strømmen kommer, ogsaa ovenfor Broen .

.

k&]ået.MilTekn0.284. Scheller.MarO. Oven-
for den 52. BredåegTSiå. Buchh.Su.II.15.
Hun er fra en Gaard dernede. De har
noget Jord her ovenfor Bakkerne. Jørgen
Niels.KB.12. ogs. m. h. t. (sidde)plads; dels

(nu næppe hr.): ved den øverste ende (af bor-

det), oven lov Bordet. vAph.(1759). dels (m.
overgang til næste gruppe) : paa en plads, der
er længere fra døren, nærmere den øverste

bordende end en anden; paa en bedre, fornem-
mere, finere plads end en anden, sidde oven
for den anden.vAph.(1759). Sætte En oven-
for sig o: anvise ham Ærespladsen. VSO.
Han sidder ovenfor ham i Classen. J(fO.
Feilb. 3. (nu 1. hr.) af højere rang, værdi, grad
end noget andet. Første Lectie er ovenfor
alle de andre (o : er den øverste) i de tydske
Skoler. Høysg.S.274. Hvor Mændene . . sy-
nes En Skabninger af en lavere Race, og
hvor Kvinderne synes En ubetydelige . .

Man føler sig ovenfor (o: „hævet over'') den
hele Slægt. Goldschm.VII.463. || oven fra,

(jf. ovenfra; sj.) ned fra et højere liggende
sted. Oven fra Landet føris der skiønne
lange blaa Kusiner. Pflug.DP.851. 2Mos.
25.22(se ovf. l.8).}\ oven i (jf. ovenij, i

det øverste af; især i udtr. for beliggenhed
ell. anbringelse øverst i noget. Men der den
Ene (af Josephs brødre) lod sin Sæk op
for at give sit Asen Foder i Herberget,
da saae han sine Penge, og see, de laae
oven i hans Pose. lMos.42.27. Der sad en
Diamant oveni Laaget. 750. nu traadte
den store Dreng, som før havde talt for-

færdet om mig, lige ind paa Livet af mig,
og han slog mig med Knytnæve voldsomt
to Gange oven i Hovedet. 5McM.t7jEZ.i8.

N. N. . . lyshaaret, skaldet oven i Hovedet.
PolitiE.^^U1924.1. i videre anv. i forb. oven
i handelen, købet, se H. Handel 4.2,

Køb 1.3.
II
oven om(kring) (jf.ovenom).

1. om (bevægelse ad) vej, der gaar i en bue
omkring noget lavere liggende. Vi kiørte

lp ovenom Gierdet, Toften, Byen. VSO. Hun-
den maa være løbet hiem oven om Bak-
ken. MO. 2. (1. hr.) omkring den øverste del

af, overkanten af noget. Alferne gav sig
til at flyve oven omkring hende (o : Freja
paa en hval). Oehl.VS.58. \\ oven over (jf.
ovenover^, i lign. bet. som HL over 1-3,

men m. stærkere fremhævelse af steds-bet. (for-

skellen i højde ml. de to led, der forhindes ved
oven over, ell. stilling, beliggenhed over noget

2« andet i nogenlunde lodret linie). 1. svarende
til HL over 1-2. Guds Aand svævede oven
over Vandene (1931: svævede over Van-
denej.iMos.i.^. oven over hans Hoved satte

de Beskyldningen mod ham skreven: denne
er Jesus, den Jødernes Konge. Matth.27.
37. OvenoverDøren var anbragt et Vindue.
VSO. Han boer ovenover os (o: i en af
etagerne over os). MO. I Haargrænsen oven-
over Panden var et Hul. JakKnu.GP.89.

30 Mellem disse to Afgrunde, Himlen oven-
over Røghullet og Ilden, levede de Smaa.
JVJens.CT.167. De drev tilbage langs Ka-
nalen (o: i Frederiksberg have), ovenover
dem laa det gule Slot. AaseHans.Vr. 40.

2. (nu 1. hr.) svarende til III. over 3. kaste
en Steen ovenover Taget. F/SO. MO.

||

oven paa (jf. ovenpaaj. 1. paa det øverste

af, overfladen, oversiden af noget. Arken
flød oven paa Vandet (1931 : flød paa Van-

40 det). lMos.7.18. Naar jeg tænker paa det
som laae under Bordet, har jeg ingen Lyst
til at springe oven paa det.Holh.Bars.(1731).
IV.3. Et Saar paa Foden forstaaes at være
oven paa den.Høysg.S.136. Ovenpaa Banken
er opkastet en Jordforhøining. Molb.Dagb.
109. ovenpaa Overnæbet (har næsehorns-
fuglen) en mægtig . . Hornkam. Naturens
V.1912.221. Nøglen . . laa ovenpaa Skabet.
PolitiE.''/nl923.5. 2. om dække ell. beklæd-

50 ning. (børnene) var . . iførte høje Trætøfler
ovenpaa Skotøjet. TroelsL.L. 94. S. beteg-

nende rækkefølge: (umiddelbart) efter; især

efter en tilstands ophør, efter at noget er

overstaaet, fuldført olgn. (spec: efter at en
ret er spist olgn.). *Oven paa Regnen og
oven paa Sorgen,

|
Tør-Veyr og Soelskin

og Glæde vi iik.Wadsk.134. (hun) spurgte
efter mit Befindende ovenpaa den hede
Nat og det kolde Bad. Blich.(1920).XIII.

60 147. og saa denne Kulde (o: i Spanien)
ovenpaa det glødende Murzia og Carta-

gena, ovenpaa det sommerlige Africa. HC
And.BH.38. *Jeg kløved med Lyst, |

Med
fremskudt Bryst,

|
Med jublende Hjerte

de raske Bølger. | Men Mattelse oven paa
Svømningen følger. Drachm.DM.185. der-
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paa drak hun virkelig en Stob 01 ovenpaa
alt det anåetJVJens.IM.lOO. Jakobsen og
Nielsine sover begge trygge oven paa Da-
gens Gerning. KBecker.VV. II. 143. sætte

en bonde oven paa en lierremand, se Bonde
sp.QSV^^: i forb. som det ene oven paa
det andet, (nu 1. hr. i rigsspr.) det ene efter

det andet, at gøre det ene skelmstykke
oven på det 2inået.Moth.O60. han (sang)

os . . den ene lystige Vise oven paa den
2inåQn.0eM.E.231. \\ oven til, (",//. oventil;
dial.) oven over; oven paa. V. . . havde
gravet sig en Hule lige ned i Jorden .

.

to Rafter, der var rejst oventil Hulen, var
(hans) Spisekammer. JVJens.IIF.144.

2) som præp. 2.1) over (HI.l); oven over.
*for saa med Jubelsang (o: fra lærken),

|

naar Rug er oven Vang,
|
at varsle højt

om Vaarens lune Vinde. Rich.I.185. || næ-
sten kun i faste forb. (til dels m. gi. dativ-

former af subst.). oven jorde(n), (sj. i

rigsspr.) oven paa ell. oven over jorden. Oven
Jorden maatte (ligene) forraadne. Blich.

(1920).XV.86. oven Jorde. 750. Disse høje
Kældere oven Jorden er specielt born-
holmske. Bomh.Samlinger.XI V.(1922).120.
oven mulde(n), (poet, sj.) paa jorden;
i live. *Du skalst ei trykke

|
Den Fagre

i din Arm, saalænge dette
|
Hoved staaer

oven Mulden. Oehl.AV.(1810).70. Pont.DR.^
II.86(se I. Muld 3^. være oven senge
ell. (1. br.) sengen (JSneed.III.444), være
oppe (i modsætn. til i sengen); især om per-

son, der har været syg: ikke være sengelig-

gende længere, men oppegaaende. Det er godt
. . for ham, at han dog kan være oven
Senge. Høysg.S.155. *Alle de nikke og
slumre ind, I Om end de er oven Senge.
Grundtv.SS.III.26. I de første Dage bør
man kun lade Patienten være kort Tid
ad Gangen oven Senge.VortIIj.II2.265.
Når jeg sagde til ham . . at man aldrig
kendte et Landskab, før man havde seet
det ved Nattetid, så fornøjede det ham
(skønt intet kunde holde ham oven Senge
et Øjeblik over Tiåen).Børd.DBV.113. For-
mand Petersen var han sikker paa at faa
med, hvis han blot var oven Senge. And
Nx.PE.III.110. Feilb. OrdbS.(Fyn,Falster).
i forb. som holde (sig) oven vande ell.

(nu 1. br.) vandet, egl.: ved svømning holde

sig (en) oppe (saaledes at hovedet er over
vandet); redde sig (en) fra at drukne; i

videre anv.: holde noget gaaende; klare sig,

især i økonomisk henseende. At have Hove-
det ovenY2inåei.Høysg.S.292. Ærlig havde
hun stridt for at holde baade sig og Su-
sanne OYen\2inåe.Schand.VV.155. husene
Sønderborg og Nørborg (maatte), efter

nogle års spildte forsøg på at holde sig

oven vande . . opgive alle deres godser.
ADJørg.IV.386. det gode Humør blev holdt
oven Vande. Z)rac^m.Fr.4iO. intet Arbejde
var for ringe og intet Hverv for slidsomt,
hvis Hjemmet paa den Maade kunde hol-
des oven Ysinae.LeckFi8cher.K.157. 2.2)

(sj.) om bevægelse hen over: over (HI.S).

*Hen oven Kongens Bryghuus, steilt og
toppet,

I
Den (o: ballonen), Langebro forbi,

mod Søen gSiSier.PalM.VI.288. 2.3) (dial.)

betegnende, at en lokalitet ligger højere ell.

nordligere end en anden: d.s.s. oven for 2
(se u. bet. 1.3^. Stengaarden . . i Ibsker
oven Nexø. Bornh.Samlinger.XIV. (1922).
84. 2.4) i forb. oven vandet {jjf. holl. bo-

10 ven ,
paa den anden side af; mods. neden

vandet, se H. neden S) i forb. m. navnet
paa visse Christianshavnske gader angivende,

at de er beliggende i den halvdel af (det af
kanalen delte) Christianshavn, der er længst

fra Kbh. (mods. de gader (med sa. navne),

der ligger nordvest for kanalen, „neden van-
det"); fx.: Baadsmandsgade ofven wandet,
St. Sofia gade ofven wandet, St.Annæ gade
ofwen wandet. Cit.l685.(KbhDipl.III.791-

20 92). jf. (spøg.) Eeib.Poet.V.152(se u. IL ne-
den 3^. nu kun i Overgade(n) oven
vandet (allr. i 1630'erne se VLorenzen.Kort
overKbh.l600-1660.(1930).tvl.VI.2).FBend-
riksen. Kbh. Billeder fra 19. Aarh. (1924-27).
134. Krak.1933.1.452.
oven-, i ssgr. (i adv. og præp. ofte skre-

vet i to ord; om den nuværende officielle

skrivebrug (som adv. i eet, som præp. i to ord)

jf. Glahder.Retskr.^(1929).§35). til oven 1
||

30 2. led er oftest et adv., en præp. ell. et part.

(se -anført osv.) || oven- indgaar ogs. i en

del (især dial.) subst.-ssgr. (svarende til ssgr.

m. over- i rigsspr.), som betegner noget, der

er øverst, udgør (ell. angaar) den øverste del

af noget, fx. (foruden de ndf. medtagne)
Oven-del, -dyne, -dør, -gavl, -kant, -læder,

-mund (o: overlæbe), -side, -skorpe, -tand,

-tvebak, -tømmer, -væg, se især Esp.251.
460. OrdbS.(Sjæll.,Fal8ter).

jf.
neden- sp.

40 1066^^«-; om ssgr., der ogs. i rigsspr. kan
have dobbeltformer oven- og over- (m. sa.

ell. beslægtet bet), se ndf. u. Oven- og Over-
fald, -lys, -skib, -skæg, -syn, -tryk, -varme;

jf. ogs. adjektiviske ssgr. som oven- og over-

bukkende, -fuld, -rig, -skreven samt oven-,

overhen. -ad, adv. (dial.) paa ell. langs

overfladen afnoget sneen kan bære ovenad.
OrdbS.(Sjæll.). tageovenad, behandle over-

fladisk, skødesløst, han tog det ikke ovenad
50 med sit Landvæsen. Jul (ved GEngberg).

1917.47. -af, præp. og adv. {ænyd.d.s.(præp.

og adv.), oldn. ofan af (præp.), ned fra) 1)

som præp.; se u. oven 1.3. 2) som adv. 2.1)

betegnende en bevægelse bort fra det øverste

af noget. Nu lader man det staae at sæt-

tes, indtil alle Ostpartiklerne ere sunkne
til Bunds . . hvorpaa den klare Valle øses
oven a.f. Aagaard.Thy.(1802).125. skumme
Fløden ovenaf.?50. Pas paa, at Stikkene

60 (o: paa et fad, der hales op) ikke kan gaa
ovenaf, og at Fadet hænger lige.KuskJens.
Søm.l7. Feilb. 2.2) (nu sj.) fra oven; oven-

fra; spec: fra gud, himlen. (Jesus) sagde
til dem: I ere neden af, jeg er oven af

(1819: ovenfra; ; I ere af denne verden,

jeg er ikke af denne verden. Joh.8.23(Chr.
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VI). Al god gave, og al fuldkommen gave
er oven af (1819: ovenfra^, som kommer
ned fra lysenes Fader. Jac.l.l7(Chr.VI).

GJ -anfart, part. adj. (jf. -bemeldt, -be-

nævnt, -berørt, -beskreven, -betegnet, -be-

tænkt, -citeret, -meldt, -nævnt, -omhand-
let, -ommeldt, -omtalt, -rørt, -skreven^ an-

ført ovenfor, i det foregaaende. Dette haver
Autor søgt at vise ved ovenanførte Ar-
gumenter. Holb.Ep.III.343. MB. 1839. 57.

FoU^U193é.7.spA. -bemeldt, part adj.

(jf. -anført osv.; nu næppe br.) omtalt, nævnt
ovenfor, i det foregaaende. Herrerne paa
ovenbemelte Øe Maltsi. Pflug.DP.261. Molb.
Eh.I.178. MB.1800.1040. f -benæTnt,
part. adj. d. s. LTid.1743.538. -berart,
part. adj. (nu sj.) d. 8. LTid.1741.343. MB.
1794.645.1856.104. -beskreTen, part.
adj. (jf. -skreven; 1. br.) beskrevet ovenfor, i

det foregaaende. han havde siddet saa godt
som skjult i sin store Kappe, medens den
ovenbeskrevne Scene gik for sig. ThomLa.
AH.206. smst.154. -betegnet, part. adj.

(nu næppe br.) betegnet ell. nævnt i det fore-
gaaende. det ovenbetegnede Mandskab.
MB.1844.219. f -betænkt, part. adj.

Uf' iy- gedacht (ob-, vorgedacht), nævnt)
ovennævnt. Holb.Anh.207. -bords, adv. (og
adj.). {no.dial.ovsinhoTås; jf. inden-, uden-
bords) ^ i den del af skibet, der er over
vandfladen; i overskibet. 1) som adv. Skibet
er kalfatret ovenbords. Scheller.MarO. den
har lidt meget ovenbords. Larsen, jf.: De
gik ovenbords og begyndte at spadsere
rundt. Buchh.Su.1.88. 2) som attrib. adj. ell.

1. del af ssgr. ovenbords Havari. BerlTid.
^^/iil904.M.3.8p.6. Vær paa det rene med,
at Skibet ikke har nogen ovenbords Læk,
hverken udenbords eller i Dækket, paa
den Side, der kommer ned (o: ved køl-

haling). KuskJens.Søm.268. Ovenbordstøm-
jner. Larsen. Ovenbordsvægt (jf. Boven-
vægt^.stnsj. -bnkkende, se overbuk-
kende, -citeret, part. adj. (1. br.) citeret

i det foregaaende. ved ovenciterede Reso-
lution af 10de A.^rW.MB.1849.421. smst.

1856.78. -fald, et. O/. /•«!;. ovanfal, ned-
styrtning, no. oldn. ofanfall) især (møl, nu
næppe br.) om det, at vand falder, strømmer
mod den øverste del af noget, driver et over-

faidshjul; i ssgr. (svarende til det alm. Over-
falds-) som Ovenfalds-hjul, -mølle, -vand
(Grundtv.PS.L81. if. Ovenvanå), -værk, se

YSO. endvidere (sj.) -lysning (o: ovenlys.
Grundtv.BS.Vl.238) samt (i sa. bet. som
Overfalds-skade, -vejr; dial.) -skaåc (OrdbS.
(sjæll). jf. VSO. samt Kalk.in.397), -vejr

(OrdbS.(Loll.-Fal8ter).jf.OYeni2i\åsve\T-
ligt. JHSmidth.Ords.105). -for, præp.oa
adv. (t (som adv.)-fore. se u. bet. 2.2). (glda.of-
fuen faare (i bet. 2), oldn. ofan fyrir (præp.),
ned ad, jf. oldn. fyrir ofan (præp.), oven for
(jf. foroven;) t) som præp.; se u.oven 1.3. 2)
som adv. 2.1) højere op ell. (især) oppe; oven-
over. Han stod ovenfor og raabte ned. VSO.
Skodderne udenfor vare skudte for Vindu-

erne, men Lyset kunde dog ovenfor skinne
ud. HCAnd. V.12. *ovenfor . . | Udspændtes
Himlens mørke UvslIy. FalM.V111.151. in-

gen vovede at stikke hovedet ovenfor
i

II
(dial.) op ell. oppe af sengen. Den anden

og tredie Juli laa jeg til Sengs, men den
fjerde krøb jeg igen ovenfor. Éasmffaws.
M.207. 2.2) højere oppe paa en side ell. (i

al alm.) i det foregaaende (af noget skrevet,

io trykt), det er sagt oven for. vAph.(1759).
Samme Nat bragtes jeg i den Kones Huus,
om hvilken jeg ovenfore haver talet. CP
Bothe.JN.76. *ovenfor i Hjørnet (o: paa
en recept)

\
en mystisk Krusedulle,

|
ulæse-

lig henkastet. i2ørd.6ri).i5i. som ovenfor
bemærket (Ludv.) ell. omtalt, se IL om-
tale 1. jf.: Som hånd oven for havde sagt:
slagt-offer og mad-offer . . vilde du ikte
. . Da sagde hånd (osv.). Hebr.l0.8(Chr.VI).

20 2.3) (nu 1. br.) m. h. t. lokalitet (svarende til

oven for 2). Han boer her strax ovenfor.
VSO. -for-staaende, ^mrt. adj. (1. br.)

f^.s.s. -staaende 2. for ovenforstaaende Ordre
takker jeg Dem forbindtligst. i?^(Zv. -fra,
præp. og adv. {jf. oldn. ofan frå (præp.),

neden for) 1) som præp.; se u. oven 1.3.

2) som adv.: d. s. s. fra oven (se u. oven 1.2^.

Jordanens Vande (skal) afskæres, nemlig
de Vande, som komme ned ovenfra. Jos.

30 3.13. Hun kom ovenfra o: fra Salen eller

Loftet. 7-SO. Joh.8.23(se u. ovenaf 2.2;. Han
saae paa det Hele ovenfra. Som boede
han stadig deroppe paa Skrænten i en for-

nem YiWsL. PLevin.ÉL.lll. Politiassistent

Smith, der under Guldbryllups-Trængslen
paa Amalienborg var ved at ride Mæng-
den over Ende . . blev stanset ved aller-

højeste Ordre OYenfrsi.ChKjerulf.(Arbej-
derensAlmanak.1918.51). jf.: er Du kun

40 Ovenfras-Værk, der ikke kan trives her-
nede hos os?HCAnd.Vni.235. jf. fra. oven
nedad u. oven 1.2 : Høihed merkes kuns
af den, der seer neden fra opad; oven
fra nedad ere alle \\ge.TBruun.(Skuesp.
11.76). Kvinden og Samfundet . . har taget
de arbejdende Kvinders Kaar op til Drøf-
telse, og det ikke blot fra Standpunktet
„ovenfra og nedefter", men saaledes,«
at de, der har Skoen paa og ved, hvorf

50 den trykker, ogsaa faar Lejlighed til at

udtale sig. KvSamf.^yiil899J.8p.l. -fald,
adj. (ænyd. d.s.; jf. -rig samt overfuld; m
kun aial.) fyldt til det øverste; fuld til ran'

den; helt fuld. *(jeg) begiærte Viin, ogi
fik

I
Et Glaas saa ovenfuld, at Viinen over-j

gik.Worm.Sat.23. *Da Christendommenj
stod,

I
Som Træ ved deyligst Rod,

|
Saaj

oven fuld af Frugters Snee
|
Og Purpur.

Bror8.287. mit taknemmelige Hierte erj

60 saa ovenfuldt, naar det kommer paa denne:
Materie, at mig synes jeg skulde endnuj
sige meget meere. Pamela.IIl.86. Feilb,

OrdbS. (Sjæll, Fyn), -hen, adv. {jf. ty.

obenhin; sml ov'erhen; nu næppe i riQ88pr)\

1) hen langs det øverste, overkanten ell. overA

fladen af noget, (en bindtrøje) som er . rj
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ovenhen kantet med et . . BsL^nd. Blich.

(1920).XXIX.21. 2) ikke grundigt; over-

fladisk; skødesløst; flygtigt. De som ikkun
studere oven hen, er det ligemeeget, hvad
for en Bog de i Hænde bekomme. ZTid.
1737.504. Herudover meener Forfatteren,

at hånd kand beviise, at de ubekiendte
Character og Tegn, som findes paa disse

tvende Stykker ikke ere tegnede saa oven
hen for Tidsfordriv og af en bar Phanta-
sie.smst.174S.165. (hovbønder) harve over-
fladisk og hjaskevornt . . rive ovenhen saa
meget bliver liggende, binde Kornet slet

o. s. V. Blich.(1920).XXI.260. -i , jpræp. og
adv. (æda. ofæn i som præp. (AM.)) 1) som
præp.; se u. oven 1.8. 2) som adv.: i det

øverste af noget ell. ned i, oven paa det øverste

af noget, hun . . gav ham en Ekstra- slat
fra Flasken. En lille en oven i, sagde hun.
Tandr.R.68. \\ især: paa ell. i det øverste af
hovedet; oven i hovedet, vi (traf) en Man-
darin med en tynd, embedsmæssig Mu-
stache og en „lille rød Knap oveni". JF
Jens.FII.115. Han er snart skallet oven i,

men rende efter Fruentimmer er han frisk

nok til. Børd.S.231. jf.: Hun var nu heller-

ikke fri for at være saaden lidt oven i

(o: lidt forstyrret i hovedet). Hun var en-
gang faldet ned fra et Bord og ha'de slaaet

Hovedet fordærvet mod en Huggeblok.
Og siden den Tid rablede det for hende.
Wied.Silhuetter.(1891).39. -ind, adv. ind
og ned i noget gennem en adbning foroven
(ofte i forb. som sneen gaar ovenind i træ-
skoene). Opblødte Stubmarker . . hvor
det sorte Muld gaar ovenind af Træskoene.
JVJens.D.108. (der var) paa Fortove og
Kørebaner Driver saa høje, at Sneen gik
ovenind i Galoscherne. Pol.^hl913.7. Tom-
mes maa træde helt ude paa Næsen af

Træskoene for ikke at faa den kolde Væl-
ling (o: sneælte) ovenind. Fleuron. KO. 53.

Sandet gik ovenind ad hendes Træsko.
HUss.lR.255. -iys, et. (,jf. Ovenfaldslys-
ning, Overlysj lys, der falder ned paa noget

fra oven; især om lys, der falder ind i et rum
aennem ruder i taget, loftet, paa „femte Sal"
laa „Dansebørnenes" Værelse med Oven-
lys, ^awd.^5. 90. (hotellets) Spisesal med
Ovenlys. KLars.LF.70. Heden og Højene,
ellers saa mørk, forklaret af et skært Oven-
lys. J FJens.L^.i^. hilledl.: Her i mit Løn-
kammer ser jeg det klart, naar Ovenly-
set fra Gud falder paa alle mine Forhold.
Kri8telDagbl.^yiil931.1.sp.l. || og8.(fagl.) om
indretninger, vinduer olgn. til frembringelse

af saadant lys. Bedste Konstruktion af

Atelier-Ovenlys . . Ovenlys efter Rendles
System (kitfri Sprosser) uåføres. Krak.l 924.
11.1000. Mønjekit bruges til Kitning af

Ovenlys. SaUXVII. 585. || hertil Ovenlys-
sal, -vindue ofl. -maal, et. (forst.) en træ-

stammes maal i den øverste, tyndeste ende.

ForstO. -meldt, part. adj. (nu næppe br.)

d. 8. 8. -bemeldt. Den 24de Ejusdem for-

æret til ovenmældte Jomfru Helene en

rød Fløyels Kaa.he.Holb.Abrac.1.4. Der
var . . intet Proviant i Forraad i Grevens
Pakhuse; alting var, som ovenmeldt, mere
end dobbelt dyrt. FAHeib.US.201. Gylb.
VII.295. Schand.BS.475. -ned, adv. (nu
næppe br.) ned fra oven; ovenfra; spec:
(ned) fra himlen, gud. Moth.060. *jeg et
Ønske bør for dem at lade høre:

| At ald
Velsignelse maa strømme oven ned

| Paa
10 YoresÆgte'F2ir.Wadsk.79. JPPrahl.AC.24.

*Tro og Haab og Kjærlighed
|
Neden fra

og oven ned
|
Mødes i Guds-Ordet. Grundtv.

SS.V.181. 03 -nævnt, part. adj. (jf. -an-
ført osv.) nævnt ovenfor, i det foregaaende.

MR.1726.435. det ovennævnte Spørgsmaal
blev rettet til mig af den ovennævnte
Skibsfører.Drachm.KK.52. den ovennævn-
te (Chr.VI: forbemeldte^ Simon. 2Makk.
4.1. Ludv. -om, præp. og adv. 1) som

20 præp.; se u. oven 1.3. 2) som adv.: (ad en
vej) i en bue omkring noget lavere liggende.

Moth.060. Han kiørte oven om.7iSO.JIi.
K113. de gik oven om og hjem o: oppe
gennem mark, over bakker istedetfor over
eng ell. mose. Feilb. OrdbS.(Sjæll.). jf.:
*Alle Veie gaae til Rom,

|
Og kun een

gaaer oven om I Grundtv.Krøn.37. \\ norden-
om. Rejsen ned om Sjælland kan gøres hur-
tigere endovenommeddeherskendeVind-

30 forhold. Pol.y6l934.11.sp.4. -omhandlet,
part. adj. (jf. -anført osv.; nu næppe br.)

omtalt, behandlet ovenfor. MR.1843.273.1849.
134. -ommeldt, part. adj. (nu næppe br.)

d. s. 8. -(be)meldt. en Søn af den ovenom-
mældte. LTid.1745.59. CP -omtalt, jpar^.

adj. (jf. -anført osv.) omtalt ovenfor, i det

foregaaende. Holb.Kh.232. Omtrent 100
Skridt fra den ovenomtalte Høi stod et

stort . . Crucifix. Hauch.IV.40. -op, adv.

40 (nu 1. br.) op og ud gennem det øverste af
noget; ovenud. Efter et Øieblik kom han
ovenop af Skorstenen.FSO. -over, præp.
og adv. 1) som præp.; se u. oven 1.8. 2)

som adv. 2.1) højere oppe (i nogenlunde lod-

ret linie ell. nærmere en sides top). Deres
Ordens Dragt er en hvid Kappe, paa hvil-

ken vare ved Brysted syede 2 røde Sværd
krydsviis over hverandre, og een rød Stier-

ne oven over. Borrebye.TF.87. (hun) havde,
50 bøiet over Reilingen, stirret ned i Vandet

(hun) reiste sig i Veiret, saae op og saae,

at ovenover var ikke saa smukt som der-

nede. Goldschm.Hjl.II.292. Himlen oven-
over er af en vasket blaa Farve, med
hvide, synligt farende Skyer.JVJens.S0.59.
Der staar en lille Artikel her (o: i avisen)

. . Der stod: Det ulmer I ovenover, ^wc/i/i.

Su.I.250. 2.2) hen over ell. ud over det øverste

af noget. Vandet rinder oven over. vAph.
60(1759). (fodboldspilleren forsøate) at skyde

paa Maal — og saa gik Bolden naturlig-

vis langt ovenover. DagNyh.'^^lol934.14.sp.5.

-paa, præp. og adv. {ænyd. d. s. (som præp.

:

HMogen8.;som adv.:Da Viser.),jf. æda. oiæn a

(AM.), ofna, ofnæ, oldn.ofan å) i)som præp.;

seu.oveni.s. 2) som adv. 2.]) op ell. oppepaa
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det øverste, toppen af noget; højere oppe endog
hvilende paa noget; spec. m.h.t. værelse, lejlig-

hed olgn.: i etagen (ellen af etagerne) ovenover.
lader os gjøre et lidet muretKammer oven-
paa (1931: paa Tsiget).2KgA.10. *Du har
grundet disse Mure;

|
Andre bygged oven-

pasL.Grundtv.BB.49. *Med fulde Folk, der
har en Bjørn,

|
Jeg ta'er en Tørn —

, |
For

de vil immer ovenpaa (o: op paa taget af
sporvognen),

\
Skjøndt ei de maa. Bantzau.

D.Nr.54. For den homeriske Tids Menne-
sker var Guderne . . saa at sige „Fami-
lien ovenpaa". Frisch.EK.1.227. || i særlige

forb. (jf. bet.2.2). ligge, være ovenpaa
olgn., ved (bryde)kamp faa modstanderen
under sig, faa overtaget over ham. *snart

er han (o: en hund) underst, snart oven-
paa

I
med tusinde skjælmske Spilopper.

Kaalund.121. i forb. som flyde, svøm-
men ovenpaa: Stenolien, „Naphtaen" ..

faar Lov at henstaa rolig i nogen Tid,

saa vil Sand og Vand sætte sig til Bunds
og Olien svømme oveirpaa.Naturensy.1919.
97. jf. bet. 2.2: den Franske Nation (er

Europas) mindst fordærvede. Det forstaaer

sig at jeg undtager de høyere Klasser;
Skummet flyder altid oven paa. PAfieift.

B.150. 2.2) (især dagl.) videre anv. af bet.

2.1 i særlige forb. || ligge ovenpaa, (l.br.)

være en overlegen; være den stærkeste; have
overtaget, ligge ovenpaa i Disputten. D&H.
/.587. Hfly de, svømme ovenpaa, klare

sig goat under vanskelige omstændigheder
(hvor andre ruineres, gaar under); være oven-

paa. De Stærkeste, eller de Klogeste, eller

de Rigeste svømmede i alle politiske Gjæ-
ringer stedse ovenp&a.. Blich.(1920).XIII.
172. Det gaar nok altsammen, siger han.
Jeg har hele mit Liv svømmet ovenpaa I

SvLa.SD.53. \\ i forb. som komme oven-
paa, faa overtaget, komme til magten ell.

komme ind i gode (økonomiske) forhold. Vil
hans Svoger og Keiseren staae ham bi,

kan han vel endnu engang komme oven-
paa. Ina.PO.1.77. han (sendte) mig . . Pen-
gene, hvilket . . har bragt mig ovenpaa,
saa at jeg vader i Fenge. FritzJurg.(NBøgh.
FJ.137). Man bliver saa inderlig forsonlig,

saa menneskevenlig stemt! Alt det bedste
i En kommer oYenpsiSilWied.LH.é. \\ i forb.
som være ovenpaa, have magten, over-

taget; være gunstigt stillet; være (kommet) i

gode (ofte spec: gode økonomiske) forhold;
være paa den rigtige side; have gode kort

paa haanden olgn. Henrich du est oven
paa. Hun er, gid jeg faae skam, en Jom-
irue paa mange tusinde. Holb.HP.L6. skal
der derimod læres en Hebraisk Radix, en
Ode giennemtygges . . ia saa er den (o : hu-
kommelsen) ovenpaa. Molb.(Skoleprogr.Sorø.
1916.9). Saa, saa I lidt Feber endnu; lad
mig see Tungen (o: paa en syg). Det er
godt; nu er vi jo ovenipsiSi.Drachm.EO.267.
[an . . hade Penge paa Lommen og var

i det hele ovenpaa. Galsch.SB.156. Mariane
snakkede løs, alt for meget snakkede hun.

og Tea sad i al Sørgmodighed og følte

sig ovenpaa. Kirk.F.94. (1. br.) m. overgang
til adjektivisk funktion (m. foransat art.,

grads-adv. saaj: Du kan være saa vigtig
og ovenpaa, slet ikke elskværdig. EBrand.
EF.11. Hun havde i Øjeblikket ikke ret
Lyst til at være for nær ved de andre
to, saa rige og ovenpaa, de var.

Bregend.DN.117. hvorfor har De vænnet
10 Dem til altid at være den store, den oven-
på? ji3jortø.^.i 75. 2.3) betegnende tidsfølge:

(lige) efter; bagefter. Drømme om Kier-
lighed, betyder, at man skal faae en .

.

Ruus, og en hæslig Hovedpine ovenpaa.
Bahb.Tilsk.1796.110. hun har den hæslige
Vane at slaae alle Dyr ihjel: „beder om
Forladelsel" siger hun saa ovenpaa. ^C
And.BC.L.243. Jeg kan ikke beskrive den
Tilstand af Udmattelse som fulgte oven-

20 paa (o: en sygdom). Bergs.HL.217. EBode.
JP.110. -red, et. (dial.) det øverste, over-

delen af noget; især om vognfading ell. det

øverste, tagpartiet, af en bygning, et stort

Rum . . fyldte hele Sidebygningens Oven-
Ted.AndNx.PE.IV.48. Esp.251.460. f -rig,
adj. (jf. -fuld samt overrigj umaadelig rig.

*Da er nu ingensteds nu saadan Konge
til,

I

Der er saa oven-riig, som jeg ham
giøre vil

; |
Thi Skatten den er stor, heel

30 kostbar oyermsLSide.BeynikeFosz.(1747).208.

t -rart, part. adj. (jf. -berørt^ d. s. s. -om-
talt, paa ovenrørte MsL&de. MB.1727.503.
-skib, et. ^ overskib. (lægtere med) temme-
lig højt Ovenskib, men ringe Dybgaaende.
Sal.XIL60. -skreven, part. adj. (jf. -be-

skreven, overskreven; ww næppe br.)nævnt i

det foregaaende. (vekselbrevet har) den sam-
me Kraft og Ret, som ovenskrevne Vexel-
hieve.DL.5—14—19. Af Ovenskrevne sees,

40 at disse tvende Mænd have haft meget til-

iæl\es.Holb.Hh.IL281. Fleischer.AK.27. JP
Jac.I.220. -skæg, et. (dial.) overskæg. Zak
Niels.NT. 60. StormP.P.33. OrdbS.(siæll).

-sog^n, et. (især dial.) den højest ell. længst

borte liggende del af et sogn. Foredragene
holdtes . . nede paa Egesminde. Der var
jo lidt langt ned for Beboerne fra Ovensog-
net. MarySkotte.LilleLnger. (1925). 101. jf:
en ovensogns Kone. CBeimer. NB. 341.

50 -staaende, part. adj. [-|Sdå-'9na] 1) (l.br.)

i egl. bet. (især om vædske). OeconJourn.1757.
492. En 1-2 Liter Flaske fyldes til Halsen
med Vandet, tillukkes og henstilles . . i

et Døgn. De opslemmede Dele ville da i

Reglen være bundfældede. Man afhæver
det ovenstaaende klare Vand med en Hæ-
vert. ABeyer.Undersøgelse afVand.(1900).13.

jf. (spøg.): Julius (Lange udbad) sig en
af mine nye lakerede Støvler og sKrev

60 med Kridt under Fodsaalen: „Ovenstaa-
ende hylder under Aandsfrihedens Maske
betydelige Fordomme, endog' Stands dito,

f. Eks. Præstehad.'' Brandes. XIV. 425. 2)

CP trykt, skrevet, gengivet ovenfor (jf. oven-

forstaaendej; tidligere ogs.d.s.s. ovennævnt,
faa Minuter efter ovenstaaende Tiid. LTid.
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1743.419. MR.1853.230. -syn, et. (jf.
Oversyn; sj.) det at betragte noget ell. have
overblik over yioget ovenfra; spec. (hos sprog-
rensere) om fugleperspektiv. D&H. Smukkest
og myndigst, med det Ovensyn omfattende
"Viden og kunstfilosofisk Evne giver, har
Julius Lange udtalt sig om Thorvaldsen.
JVJens.TB.45. *Til Flyverens Sensatio-
ner

I

kom jeg et Slægtled for sent.
| At

træde LuftenI
|
Fortrolig med Ovensynetl

sa.JB.14. -til , adv. (ænyd., glda. d, s.) I

)

som præp.; se u. oven 1.8. 2) som adv. 2.1)

i den øverste ende ell. del, ell. i, paa den op-
advendende side olgn.; foroven. (Salomons
hus) var tækket med Ceder oventil over
Bjælkerne (1931: oven over Rummene/
lKg.7.3. *(kvinden) Ler ad alle Vismænd
dumme,

|
Som vil oventil afskumme,

| Hvad
dog altid gaar til Bunds. Grundtv.FS.VIII.
220. Vinduerne sluttede ikke oventil. HC
And. V.13. *Oventil en deilig Qvinde,

| Er
fra Bæltet hun en Fisk.PalM.4Rom.7. *Den
snevre Trappegang er spærret alt

| Af
Røg og Flammer oventil. Iiecke.BB.^(1872).
59. 2.2) (højt) oppe over noget; foroven;
ovenfor; næsten kun (bibl.): i himlen. Van-
det fik Overhaand saare meget over Jor-
den; og alle høie Bjerge bleve skjulte .

.

Femten Alen oven til fik Vandet Over-
haand (1931: femten Alen stod Vandet
over dem;, og Bjergene bleve skjulte.
lMos.7.20. søger det, som er oventil (Chr.
VI: oven tilj, hvor Christus sidder hos
Guds høire Haand. Col.3.1. *Tordner det
af Verdens Skye,

| Oven til er Luften
klar,

I
Hos vor Herre er der Lye,

| Him-
len ingen Torden har. Brors.180. 2.3) (sj.)

højt oppe i rang, samfundsklasse olgn. Selv
om den arbejdsløse er nok saa fattig, har
han Raad til at give en Kammerat en
hjælpende Haand . . Men de der oventil
i Samfundet — har de Respekt for Men-
nesket? Bomholt.MS.205. 2.4) f ^. s. s. -for
2.2. Jeg har oventil kortelig anført nogle
af deres HoveåsiSLTsager. Ew.(1914).IL68.
Bagges.1.238. VSO. 2.5) (sj.) tilsyneladende;

overfladisk betragtet. *Evig og sand,
|
vir-

ker den (o: tanken om Nordens enhed) dybt,
naar den oventil sover. Ploug.1.95. -tryk,
et. (jf. Overtryk; fagl) tryk fra oven, paa
overdelen af noget. Oventrykket fra Dæk-
stenene bidrager til end mere at samle
Bygningen. SophMiill.VO. 75. -tar, adj.

(jf. -tørre, -væde; især dial.) om vejret: tørt,

uden nedbør (men med fugtigt føre). Der-
paa faldt atter tæt Snee en Nat; dog blev
det tre Timer før Dag oven tørt Blich.

(1920).XX VIL194. RasmHansen.NielsAr-
nam.(1897).18. 1 Mellemrum var det dog no-
fenlunde oventørt . . men Føret var skræk-
eligt. Poi.«/i2iPi5.5. Saa bedrede Vejret

sig atter, og Aftenen var nogenlunde oven-
tør.smst.'ywl917.5. OrdbS.(Sjæll., Fyn).
-tarre, en. (jf. -væde samt Nedentørre;
dial.; jf.: „Dagl.Tale." MO.) tørvejr (med
fugtigt føre). vSO. det øsede Spande ned

XV. Rentrykt »»/s 1934

hele Formiddagen. Men da Tiden for Kon-
certen nærmede sig. Kl. 4, blev det dog
„Oven - Tørre". Ch Kjerulf. (Pol. "/t 1915. 9).
OrdbS.(Sjæll., LolL-Falster), -ud, adv. (og
adj.). {ænyd. d. s. i bet. 1 (ÉMogens.)) 1) ud
gennem aabning i det øverste af noget; ud
foroven, under Kiolerne have de og en
lang Krave oven ud hengende. P/Zm^.Z)P.
378. Oven ud af Skorstenen. vAph.(1764).

10 Flasken var saa fuld, at det gik ovenud.
VSO. (ansigtet) lignede de Voksmasker,
der stikker ovenud af Magasinernes ud-
stillede Jakkesæt. JacPaludan.F.133. (nu
1. br. i rigsspr.:) Han spiste, saa det gik
ovenud (o: han kom til at kaste op).VSO.
Feilb.II.765¥. uegl.: jeg stod Svendborg
Realskole igennem og kom ovenud af den
for at gaa til Latinskolen i København.
Jørg.JF.1.152. 2) (især dagl.) overf. : (gaa-

20 ende) over alle grænser; overmaaae; over-
vældende. 2.1) som adv. Det gamle Mor-
skabsteater . . svarede iaftes . . til sit Navn
. . Folk morede sig virkelig ovenud. Ch
Kjerulf.(Pol.^V2l905.2.sp.4). (kvinden) til-

bedes . . ovenud af Mændene. JacPaludan.
FJ.99.

II
især foran adj. denne ovenud

lykkelige Arbejder i Herrens VingaardI
Wied.Kna.328. en ovenud gæstfri og ud-
mærket Yært.ChKjerulf.GD.203. jf.: han

30 synder, plyndrer, lyver og praler med en
saadan Overstadighed, i den Grad ovenud
over ethvert alvorligt Forsøg paa at skuffe,
at han synes . . elskværdig. Praw (fes.771J.
213. 2.2) i adjektivisk anv.; ofte spec: over-

strømmende glad, overstadig (af glæde, lykke)
ell. overvældende god olgn. \\ som præd. en
saadan poetisk Overgivenhed, der i et
overvættes ironisk Hopsasa er aldeles oven
ud. Kierk.XIII.370. Man kan derfor lige-

40 saa godt blive vemodig stemt som oven
ud af Latter. smst.III.199. det vi mente,
det var Noget saa helt ovenud i Sammen-
ligning med den tamme Gudsvelsignelse
vi fik. JPJac.II.191. en Plante, hvis Blade,
naar han æder dem, gør ham vild og
ovenud, saa han staar paa Hovedet og
siger sin sande Mening om Sagerne. CEiv.
(Pol.^yi2l903.1.sp.7). Begejstringen (var)
ovenud. Tilsk.1933.1.295. (sj.:) den Spaa-

50 kælling, hun har ikke været saa helt
ovenud (o: ikke saa tosset) endda. KLars.
UR.64. II (1. br.) attrib. han øste Kræfter
ud fra Morgen til Aften, i ovenud Rund-
haandethed. AndNx.PE. 1.161. Hun selv
red og sprang rundt i Manegen med en
helt ovenud Verve og Yivacitet. BerlTid.
^^U1933.M.10.sp.6.

II
(sj.) m. adjektivisk bøi-

ning. I Eftermiddagstimerne . . var alle

Restavrationer optagne indtil det rent
60 ovenude. Pol. ^Vi 1912. 6. (kunstnerne) fik

Takken i Kjøbenhavnernes ganske oven-
ude Bifald. smsf.'Vai .975.5. jf: en næsten
besat Ovenudhed ved Tanken om, hvor-
ledes Bedraget lykkedes, hvad der saa ube-
skriveligt tilfredsstillede den indre Harme.
Kierk.XII1.54 9. (Londemanns) kaade ho-

85
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vedstadskrydrede Ovenud-hed. EBrand.H.
225. -nds, -ndsk, adj. (sj.) spøg. dan-
nelser til -ud 2; d.s.s. -ud 2.1 : Det (o: et

register) er ovenudsk nøjagtigt \ DagNyh.

^yiil921.9.sp.6. d. s. 8. -ud 2.2: Den Skøn-
hed, den Glans, den ovenuds Ynde, der
i de gode og store Timer udstraalede fra

ham. Nans. (Fol. 'Vio 1908. 7). -vand, et.

vand, der strømmer ned ovenfra, fx. (dial.)

om regn (Feilb.), (fagl.) om overfaldsvand
{Kaper.^ Fleuron.YS.55). -varine« en. (,jf.

Overvarme; fagl.) varme paa ell. i den
øverste del af noget; især (kog.) m. h. t. (gas)-

ovn. FrkJ.Kogeb.164. -ved, adv. (nu næppe
br.) ved det øverste af noget; foroven, for at

skille Sølfvet og Qveeg-Sølfvet fra hver
andre, legges det i en Oen (o: ovn), som
oven til er aaben; Oven ved noget fra

det øverste henger . . et Instrument af

Leer, hvor under Qveeg-Sølfvet bliver
drevet. P/lug. DP.1157. sidde oven ved.
vAph.(1764).582. (skaftet) er forsynet med
en Tap eller Nagle oven ved. JPPrahl.AC.
58. -væde, en. (sj.) fugtigt vejr; nedbør

(jf. -tørre samt Nedenvæde). Bøgh.JT.631
(se u. Nedenvædej.

I. Over, en. ['(ouar, ogs. 'cnu'ar] flt. -e,

i bet. 2 ogs. (m. eng. form) -s (Kricket.1934.
69.sp.2). 1) (/br/cor^eia/* Over-hvede, -kryd-
der, -tvebak; bag.) d.s.s. Over-hvede, -kryd-
der, -tvebak. Der er kun bar Overe til-

bage. Cit.l902.(OrdbS.). 2) {fra eng. over;
sport.) i kricket, egl. (dommerens) raab til

spillerne om at gaa over, skifte, til de mod-
satte pladser i marken, naar man (efter et

vist antal kast) skifter for at kaste mod det

andet gærde; serie af (6 ell. 8) kast mod
samme gærde (hvorefter der skiftes) ell. den
hertil svarende afdeling af en kamp. AC
Meyer. Idr. 117. 66. Kricket. 1 984.45.sp.2.67.
8p.2. vi har kun to overe tilbage

j

II. Over, et. se Ovre.
III. over, præp. og adv. [i trykstærk stil-

ling 'cou'ar, højtid, (nu sj.) 'å'var, 'O'var;

tryksvagt (ouar, højtid, (nu sj.) åvar, ovor]
i tilfælde, hvor over i forb. m. være olgn.

betegner stilling, beliggenhed paa den anden
side af, hinsides noget, ell. at noget er over-

staaet, forbi (se bet. 3.6, 12.2, 16.8, 23.8j, ud-
tales ordet undertiden (især dial.) (trykstærkt)
[icouar, (ouj] (jf. Eøysg.S.293f. og Feilb.II.

766b^), saaledes at det (i udtalen) kan falde
sammen m. ovre. {æda. ouer, ofær, iuer
(AM.), yvær, yvir, yvi ofl., run. yfir, yfær,
yfæ, SV. over, oldn. yfir, præp., ofar(r), adv.

(jf. Brøndum-Nielsen. GG. 1. 123), ty. iiber
(oht. ubar, præp., ubiri, adv.), ty. dial. ober
(jf. erobre;, eng. over, got. ufar; besl. m. lat.

super, gr. (h)ypér, sanskr. upåri; egl.kompa-
rativdannelse til sanskr. lipa, over, gr. (h)yp6,
under, lat. sub, got. uf, under, ty. ob, oven
over, paa (jf. u. Opagt samt u. over- \),
oldn. of, over, der er besl. m. op; jf. oven,
overlig, ovre, øvre, øverst, tilovers)

A. som (foranstillet ell. (se u. bet. 2.2, 2.4,

8.1-2, 12j^ efterstillet) præp.

1) betegnende, at noget befinder sig
paa ell. bevæger sig hen (osv.) til, stræk-
ker sig op til et sted, punkt, der lig-
ger højere oppe (i lodret linie). 1.i) i

al alm. betegnende, at noget befinder sig højere

oppe end noget andet i nogenlunde samme
lodrette linie, dels (egl.) saaledes, at de to

ting ikke berører hinanden, dels saaledes at

de berører hinanden, men i sidste tilfælde

10 (mods. paa; jf. bet. Q.i) kun m. tanke paa
deres indbyrdes stilling (og uden forestilling

om, at den ene hviler paa den anden); ofte

i forb. oven over (se ovenj. mand har . .

i disse Dage seet . . en gloende Drage
over Roskild. Holb.Bar8.II.8. *Over smek-
kre Midie bølgede frem

|
Den fulde Barm.

Oehl.XXIV.100. *Da aned jeg,
|

at der
gives Tanker, der, |

Stjernerne liig, |
Ikke

lyse paa Jorden, men over den. Hauch.
20 SD.I.107. Da hørte han lidt over sit Hoved

en Fugl synge. Goldschm.VII.154. *om Vaa-
ren hver Fugl

|
over Mark, under Strand

|

lader Stemmen til hilsende Triller sig bøje.
Drachm.DVE.147. haand over haand, se

Haand 10. arbejde over haanden, se Haand
12.8. svide huset af over hovedet paa en,

se u. Hoved 2.7. .;/. (komme) over eet u.

II. en 8.2.
II (jf. bet. 9^ betegnende, at en

tordensky olgn. er saa højt oppe paa himlen,
30 at et sted ligger lige derunder og derfor er

truet deraf. Uveiret er os over Hovedet.
VSO. nu er tordenvejret lige oppe over
byen

i
hænge over hovedet paa en, se u.

Hoved 2.7.
II

betegnende, at noget skrevet ell.

trykt er anbragt højere oppe end noget andet,

især saaledes at det ses at høre dertil som
7iavn, overskrift osv.; i videre anv. som be-

tegnelse for, at noget skrevet ell. trykt be-

finder sig nærmere toppen af en side end
40 noget andet, skrive noget over andet. Moth.

S356. Naar et Exempel her ingen Accent
faaer over sig, skal deraf forstaaes, at Vo^
calen . . er kort- og jævntoned. IIøysg.Anh.
19. *Over hans Kors som Naadestdl

|
Staar

med hans Blod det (o: Jesus-navnet) ind-
skrevet. Grundtv.SS.III.92. en Tøddel, der
sættes over a..Rask.Retskr.l65. Bet bruges
. . ogsaa at have kolumnetitelen over og
kolumnetallet under teksten. Selmar.'^128.

50 Skibshandel . . stod der endnu over den
Dør. AaseHans.Vr.60. jf.: Over denne Bog
sætter jeg dit Navn (o: jeg tilegner dig
den). Bang. T.XII. prikken over i' et, se

1. 1 2. 1.2) ofte i forb. m. adv. som ind, op,
ned, ud, betegnende bevægelse, hvorved den
u. bet. 1.1 angivne stilling indtages, ell. hvor-

ved noget rammes ovenfra (jf. bet. 9j. (Je-

sus) stod op over (1819: traadte hen for;

1907: stillede sig hen over^ hende og
60 truede feberen, og den forlod hende. ittc.

4.39(Chr.VI). Ben, som nedfoer, er den
Samme, som og opfoer langt over alle

Himle, at han skulde fylde alle Ting.
Ephes.4.10. (jeg) fik en Skieppe Kli over
Uoyedet.Holb.LSk.il. 2. Huset styrtede
sammen over ham. VSO. *Evig jeg ned
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maa mig bøie,
|
Som over Skovdammen

Græåepilen. PalM.V.370. Hun lænede sig
ind over h&m.JørgenNids.KBAl. han greb
sig i at tænke sig et lyst Pigehoved bøje
sig over sin moderløse Drengs Seng. Aase
Hans.YrAO. jf. bet. 4: han væltede saa
uheldigt, at han fik cyklen over sig

i
sætte

noget over ilden olgn., se I. Ild 4.3. jf. bet.

l.s: vokse en over hovedet, se u. Hoved
2.7.

II
om himmellegemers bevægelse til en 10

stilling, Jivorfra de lyser ned paa jorden,
ell. om lys olgn., der ovenfra kastes ned paa
noget, (herren) lader sin Soel opgaae over
Onde og Gode, og lader regne over Ret-
færdige og Uretfærdige. Matth.5.45. Solen
gaae ikke ned over Eders Fortørnelse.
Ephes.4.26. *Ak, at Jesus vild' oprinde

|

Over mig, som Soel og Skjold. Z^in^o.5 74.

jf.: *Herrens Sejersdag oprinder
| Over

Hus og Kirketag. Boye.(SalmHj.401.1). jf. 20

bet. 2.2: kaste glans, lys over noget, se

Glans 3.2, I. Lys 4.3. I.3) m. særlig tanke
paa beliggenhed højere end en vis vandret
grænseflade, en vis vandret grænselinie, ell.

m. tanke paa udstrækning i højden i forhold
til noget andet, der ligger ved siden deraf,
i nærheden olgn.; ogs. (jf. bet. I.2) i forb.
rn. adv. som ind, ud betegnende udstrækning
i vandret retning, hvorved noget kommer til

at indtage en stilling, der vertikalt ligger 30

højere end noget andet. *Over den gule
Hvedemark

| Der kneiser en Bakke grøn.
Oehl.L.I.295(se ogs. u. knejse 2). *Kvien
staar 1 Græsset over Knæ. PMøll.I.97(se
ogs. I. Knæ 2.3J. Biergene hæve sig høit
over det flade Land. fSO. Taarnet rager
frem over hele Staden. MO. Fjenden lej-

rede sig paa Højen over Byen. D&H. han
naar mig knap over skulderen

j
grenene

strækker sig langt ind over græsplænen \ 4p

høj over høj, se H. høj 6.1. lude (hen, ud,
ned) over, se HL lude l.s og i. (til) op over
ørerne, se Øre. || i mer ell. mindre faste

forb., i udtr. for stilling ell. højde i forhold
til en vafidret grænselinie, -flade (ofte i di-

rekte modsætn. til under^. *Vi meer ei over
Jorden er.

|
Vi stige ned i dunkle Field.

Oehl.SH.52. Nogen egentlig Billeddannelse
finder næppe Sted, selv naar Dyret (o:

muldvarpen) er over Jorden og har slaaet 50

Haarene til Side fra Ø\et. DanmPattedyr.
80. 200 meter over vandoverfladen

j
nu

er termometret igen over frysepunktet
j

over mulde, se L Muld.
|j (jf. u. bet. l.i

slutn.) uegl., m. h. t. skrifttegn olgn. de store
bogstaver rager op over linien og bryder
skriftbilledets ensformighed | 1.4) i sær-
lige udtr. (til bet. I.1-2; til dels efter frem-
mede forbilleder), der betegner, at noget ind-
tager en stilling, der afviger fra den nor- 60

male, lodrette, ell. betegner en omflytning af
et legemes dele i deres indbyrdes forhold,
især en forrykkelse af tyngdepunktet i for-
hold til støttefladen (hvorved legemet (kan)
bringes til fald); i forb. som falde, løbe,
rejse, sidde, slaa osv. over ende, se I.

Ende 1.8. over hals og hoved, se u.
Hals 1.1. staa over koder, se 1. Kode 1.

IJ
{efter tilsvarende anv. af holl. over) ^ i

forb. som ligge over bagbord, styr-
bord, bagbords (styrbords) bov, se
u. I. ligge 8.3, Bov 2.2 (jf ligge over den
juridiske bov u. juridisk;, lægge (skibet)
over den anden bov, se H. lægge 18.8.

over stag, se Stag. skyde over stævn,
se Stævn.

2) betegnende, at noget er beliggende, bre-
der sig, strækker sig (ell. lægges, bredes) saa-
ledes i forhold til noget andet, at det (helt

ell. delvis) dækker, omslutter ell. omfat-
ter dette; dels om forbliven i, dels om ind-
tagelse af saadan stilling; om forb. som
dække, gemme, skjule over se II. dække
1.1, HI. gemme 4.2, skjule. 2.1) i egl. bet.

(jf. bet. 1), betegnende, at noget er saaledes
beliggende ell. lægges, anbringes saaledes, at
det dækker ell. skjuler noget, der er (lodret)

nedenunder, han greb Dragen . . og kastede
ham i Afgrunden, og tillukte og forseglede
over hsim.Joh.20.3. *To Børn nun ('o; na<-
ten) breder sine Vinger over. Oehl.L.I.171.

*I Bøgenes Ly, paa den mossede Sten I Over
Fædrenes Ben. Grundtv.PS.1.84. *Ak, kunde
jeg da lægge

|
Til Ro mig i din Eng,

{

Dit Grønsværteppe trække
|
Over mig og

min SenglWinth.I.162. Loftet over Stuen.
VSO. Laaget over en Fotte. smst. have tag
over hovedet, se u. Hoved 2.7. lukke
(sig) over en, se IV. lukke lA.jf. bet. 6.2:

ruge over noget, se ruge. 2.2) betegnende,

at noget ligger, lægger sig, lejrer sig, spreder

sig saaledes paa ell. langs en (især vandret)

flade, at det beklæder, dækker, opfylder den
ell. findes overalt, i stor mængde, paa den.

•Ærværdig Eege-Skov ud over Bierge-
rygge | Sit mørke Løvværk havde str^t.
Storm.SD.23?. *(gud) Salved mit (o: Da-
vids) Hoved med Olie fiin,

|
Som en Dugg

over Græsset i Dalen 1 Grundtv.SS.II.165.
*Englen spreder over Jord

|
Glandsen fra

Guds mmmel.Ing.BSE.YII.235. *Hr. Pe-
der kasted' Runer over Spange. flrz.FJ. 57.

*Sommeren sit Blomsterflor
|
Over Eders

Grave breder. Holst.1.5. Vandet stod over
alle Agre. AfO. *Faldt Nat over Mark og
Voven,

I
Jeg fandt det (o: fædrelandet)

dog lige smukt. JHelms.S.2. Over de op-

blødte Marskfenner . . laa Lig spredte.

Tolderl.F. 11.65. *Kirketaarne bag Bakke-
hæld,

I
og smaabitte Sejl over Fiord. Sødb.

GD.131. *Det mejede Korn over Markerne
staar. ThøgLars. VV. 20. brede et klæde
over bordet

j
lade gro mos over noget,

se II. Mos 1. i videre anv., betegnende, at

noget befinder sig paa mange forsk, steder:

Pen og Penneskaft, Brevpapir og Konvo-
lutter . . var spredt over hele Huset . . og
maatte ledes frem fra de utroligste Skjule-

steder. JørgenNiels.KB.28. \\
(nu sj.) efter-

stillet. Her staar kiønt Korn den heele

Mark over. Nysted.Bhetor.14. 2.3) betegnende,

at noget ligger ell. lægges, breder sig saaledes

85*
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omkring noget paa flere sider (især den op-

advendende flade og sidefladerne), at dette

derved dækkes, tilhylles, beklædes. *Salven,

dyrebar med Sødme,
|
Over Herren hun

(o: synderinden) udgiød. Grundtv.SS.IA31.
Læg et Klæde over Tøiet.FiSO. *Over Thy-
ras brustne Led

|
Blod i Strømme randt.

Floug.1.104. kæmme Haaret ned over Ørene.
MO. Han hængte Jakken over en Stoleryg.

ErlKrist.K.123. || syec. i udir. for at tage et

klædningsstykkepaa (for at skjule, beskytte le-

gemet ell. et andet klædningsstykke); ofte i forb.

have, tage noget over sig. kaste en
Kappe over Een. MO. hvidklædte Damer
. . med Brunels Sko over Sviklestrøm-
gerne. Schand.BS.202. *Før du kan krænge

irynien over dig,
|
Er Slænget os paa

Halsen. Recke.KL.134. Paa Gaden bar de
græske Kvinder over Kjortelen en Kappe
eller et Slør. Haandv.63. han tog bade-
kaaben over sin natdragt

i jf. brede kær-
lighedskaaben over u. Kærlighedskaabe.

II
drag læderet over tænderne, se Læder

3.2. trække nathuen ned over ørene, se

Nathue 1. 2.4) videre anv. af bet. 2.2-8 uden
(tydelig) tanke paa dækning, betegnende, at

noget omfatter ell. findes paa et vist omraade

II
m. h. t. legeme, legemsdel (undertiden van-

skelig at skelne fra bet. 4.2^. over det gand-
ske Legeme. vAph.(1759). jeg er ganske
bruun og blaa over min hele Krop. HC
And.V.28. grine, le over hele ansigtet,

hovedet, se grine 1.3, HI. le 1.2. have ondt
ell. smerter over lænden ell. lænderne, se

Lænd 1. jf. amning over livet, se Liv 14.2.

II
m. h. t. landomraade (om forb. over lande

ae Land 4.8j. (Paj-is') Domme er bekiendt
over heele Asien. Holb.Ul.Frol. *Der var
stor Frygt over al den Gaard :

|
Af Tand-

værk leed den kongelig Maard. Oehl.XIV.
30. Misfornøielsen udbredte sig over hele
Landet, ifO. *De sortbrune Skarer

|
over

Afrikas Jord, | dem vilde han bringe
|

det gamle Korsets Ord.Rich.II.94. Over en
stor Del af Nord- og Vesttyskland forekom-
mer . . talrige Fund af lignende (bronzepla-
der). NationalmusA.1934.57. spænde over,
strække sig over, se spænde, strække, efter-

stillet: Gienlyden (o: af evangeliet) runger
. . Verden over, saa viid som den er.

Myn8t.Betr.L278. en Krig for Kleopatras
Skyld — en Krig ført alle Middelhavs-
landene over for Besiddelsen af en løs-
agtig Kvinde. Brandes.IX.34. Rundt om i

Hundreder af kostbare Observatorier —
anbragt Jorden over . . sidder højtbega-
vede Videnskabsmænd. AndNx.DM.V.274.
Der har England over længe bestaaet
Foreninger, hvis eneste Maal var at
komme Røgplagen tillivs. NaturensV.1912.
285. m. h. t. udbredelse af efterretning, rygte
olgn.: Jeg er vifi paa, at Historien er i

Morgen over den heele Bye, og blir for-
bedret i hver Gade. Holb.Vgs.IV.2. Du har
snakket saa meget derom, at vi Begge
ere blevne til en Fabel over Byen.Heib.

Poet.VI.92. de vidste, at det allerede var
ude over Byen, at de havde mødt ham.
Søiberg.HK.69. Læge vilde han ikke hente
. . saa kommer Affæren io ud over Byen.
NJeppesen.P.148. efterstillet: jeg vil gjøre
mit til, at den Historie kan komme i Avi-
sen, saa gaaer den Landet over. jffC^w^.
y1.159. *(kunstnerens) Roes gjenlyder nu
Alverden over. PalM.Venus.202. jf. u. H.

10 løbe 36.2.
II
over enbank, se HL Bank 1.

over hele linien, se L Linie 6.1. over
det hele, paa alle steder; overalt. Buk-
serne var „knæ" over det hele. AnkerLars.
VS.273. jeg er blevet ekviperet med nyt
Tøj over det hele. EBode.JP.15. Himlen .

.

var saadan jævnt sort over det hele. Jørgen
Niels.KB.24. over lang, se u. overlang.
2.5) uegl. anv. af bet. 2.2-3, betegnende tilstede-

værelse af en vis (egl.: ydre, synlig) stem-
20 ning, et vist præg (der ligesom dækker, ind-

hyller noget). *Fred hviler over Land og
By,

I
Ei Verden larmer meer. Ing.RSE.

VI.93. Han kom et halvt Hundrede Skridt
bagved . . der var det samme over hans
Holdning og Gang, der forraadte, at han
gik efter nogen. JVJens,H.4. Der var en
naturlig Gratie over hendes Bevægelser.
FrPoulsen.R.41. han pustede og snakkede,
mens han nørklede og gravede, og der

30 var Hyggestemning over Haveskellet. Z>a^
Nyh.Vel930.Sønd.4.sp.2. det var ikke Natur-
barnets aabne og store, ufærdige Træk,
snarere var der over Ansigtet noget bit-

tert sammentrukket, noget ufrugtbart ener-
gisk. JørgenNiels.KB.16. der er noget ner-
vøst over hans stil

i
have (noget) over

sig, se IV. have 6.6. 2.6) egl. betegnende, at

et materiale anbringes oven paa (uden om)
en form, model for at tildannes derefter; i

40 videre a7iv. betegnende, at noget dannes, ska-

bes efter noget andet som mønster ell. med
noget som grundlag, udgangspunkt. Hatten
er giort over den Form. 750. Saxos Ham-
let er maaske tildels digtet over . . Ned-
slag af begyndende Klasseopløsning. JF
Jens.Hamlet.(1924).29. Messekataloget ud-
arbejdedes over Titelsedler, som fire Uger
før Messens Begyndelse skulde være ind-
sendt til Udgiveren. Roos.HK.211. Paa sit

50 Yndlingsordsprog: „Gjemt er ikke glemt",
har Andersen digtet en Kæde Smaahisto-
rier; over et arabisk Ordsprog er Skarn-
bassen skrevet. Rubow.HCA.178. jf.: kun
sjælden udførte (Bissen) Figurer over nor-
diske Opga.ver.JLange.1.60. fantasere
over, fantasi over, se fantasere 3, Fan-
tasi 2.2. kalkere over (noget), se kal-

kere 2. skære, slaa, sy over en vis læst,
over samme (ell. een) læst, se L Læst 3.

60 3) betegnende, at en bevægelse for-
løber langs med noget i en vis højde
ell. langs ad dets overflade ell. kryd-
sende, passerende det; ofte i forb. m.
adv. hen (se ogs. H. hen 6.5^, ud. 3.1) i al

alm. betegnende bevægelse langs ell. hen ad
en flade ell. overfladen af noget, men inden
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for dettes grænser ell. uden tanke paa be-

vægelsens videre fortsættelse. *Den først Guld-
tærning,

| som over Tavlbord randt,
| den

Ungersvend han thhte. DFU.nr.39.3. see,

en Gedebuk kom fra Vesten hen over al

Jorden, og den rørte ikke ved Jorden.
Dan.8.5. *Den muntre Stridshingst over
Engen vanker,

|
Og Stimer myldre i den

dybe Y\oTå.Boye.PS.IY.151. *Sol gaaer
over Verden ud

|
Med Guds Lys i Øie.

Ing.RSE. VII.235. Moderen saae ned i sit

Skjød og Taarerne løb hende over Kin-
åerne. HCAnd.VI.103. det var en smuk
Tid at komme ud over Landet paa. JP
Jac.II.2. løbe 4 Knob over Grunden. 5cAeZ-
ler.MarO. Grenenes Skygger flakkede frem
og tilbage overYmånerne. JørgenNiels.KB.
59. Der lød forsigtige Skridt i Stuen, en
Haand følte over Børen. ErlKrist.K. 134.
et Hurtigtog sendtes over Linien umiddel-
bart efter et langsomt kørende. JernbaneT.
^^Iil934.3.sp.2. rejse over land olgn., se

Land 5.i. i udtr. for at stryge, feje langs
ad en tings overflade (for at glatte, rense,

pudse den olgn.): Han glattede lidt over
sit B.2i2Lr. AaseIIans.Yr.92. gaa (hen) over
noget, se gaa 8.6. fare, gaa (hen) over
noget med en harefod, se Harefod 2.2.

||

(yiu især sport.) styrende betegnelse for bane,
vejlængde, der skal tilbagelægges. Handicap
over V* mile for Professionals. PoZ.^VsiP^P.
6.sp.4. (cykleløbet) gaar over en Distance
af 152 Kilometer. smst.''U1934.8.sp.3. (1. br.)

efterstillet: (roholdene) kæmpede Side om
Side Banen over. Idrætsbladet.^y81934. 20.
sp.2.

II
i videre anv., om uegl. ell. tænkt be-

vægelse (undertiden m. overgang til bet. 3.4^.

*Storken sidder paa Bondens Tag; | Han
seer over Mark og Y^nge. Ing.RSE. VII.241.
*Ret aldrig hans (o: Hans Tavsens) Navn
skal i danske Hjerter døe,

|
Saalænge her

ringer en Klokke over Ø.smst.VIIl.294.
*Fra Borgen see man kunde | Saa vide
over Ø.Heib.Poet.lX.7. *Det (o: det danske
sprog) hvisker over Vuggen med Barnets
lille Navn

| og gynger Folkets Fortid og
dets Fremtid i sin Fsivn.Rørd.GK.218.
Christian lod sin Latter skylle hen over
dem. AaseHans. Vr.32. han raabte ud over
forsamlingen

j jf. bet. 2.4: *Stjernerne hans
(o : Tycho Brahes) Rygte |

Bar over Land
og Sø. Heib.Poet.IX.8. 3.2) betegnende en
bevægelse, hvorved en strækning, et omraade
passeres, krydses (undertiden spec: paa tværs

af strækningens, omraadets længderetning).

tage Veyen over Agre og Enge. Høysg.S.
132. *OverBierg, over Dal,

|
Over brusende

Søer,
I
Utrættede svinger |

Valhalliske
Møer

I
De blodige Vinger. Ew.(1914).III.

3.1. *Herr Zinklar drog over salten Hav,
|

Til Norrig hans Cours monne stande.iS/orm.

SD.142. Af og til bæres Dragtermed Flytte-

gods . . over Gaden. Hrz.Lsp.147. slaae en
Bro ov«r Floden. 780. Han omklamrede
hende . . I et Spring var hun ude over
Gulvet og rev en Dør op. SMich.Gio.60.

*Der hviles i Kupeen,
| man snorker over

Fyn. Rørd.OD.22?. De gik ned over Bak-
ken ad en stejl Sti. JørgenNieh.KB.33. (nu
næppe br.) efterstillet: *Bag tykke Dampe
skred den (o: solen) Himlen over. Blich.
(1920).V.l. hun (kom^ sig meget, så at
hun, der her hjemme ikke kunde gå stuen
over, gik igennem en skov til den nær-
liggende hy. NMPet.Br.l?6. jf: Det er

10 som der krøb dem en kold Skygge over,
naar de nu ser mig.JPJac.T.95.

|| beteg-

nende passage ad bro olgn., hvorved vandløb
osv. passeres, krydses. *der han kom over
Ribe Bro, da var den Herre alene. DFU.
1.170. saaledes gik denne forunderlige
Marche over lisen for sig.Holb.DH.IlI.
251. Vi kiørte over Slotsbroen. FSO. „Sten
Basse holder for Porten og begærer Jer
i Tale.«* . . „Luk ham ind.«* „Han vil ikke

20 over Broen." SMich.Æb.26. || om uegl. ell

tænkt bevægelse. Bekendtskabet blev nær-
mere. Der taltes over Gaarden (o: af gen-
boer). SMich.S.124. 3.3) betegnende, at en be-

vægelse gaar gennem et punkt, passerer et

sted; især styrende betegnelse for station paa
en rejse: via. Vi kom over Ottmarsheim
og Niffren . . til Groszkembs. -Ba^^e8.Z>F.

IX. 314. jeg (gik) ombord paa Dampski-
bet Wiborg for over Finland at gaae til

30 St. Petersborg. Holst.IV.153. Redakteuren
reiser lige hjem over Dresden. Gjel. W.
65. Talen udsendes over alle tyske Ra-
diostationer. Pol.Vsl934.4.sp.6.

II
(sj.) i

postadresser: til N. N. i Skårup over Svend-
borg. HjælpeO. Fabriksbestyrer M. paa
Højbygaard over Holeby. Skoleprogr.Sorø.
1904.33. 3.4) betegnende, at noget (i en bue)
i luften passerer noget nedenfor værende
ell. t al alm. passerer en linie, grænse ell.

40 ved bevægelse hen ad en flade passerer (og
event, ødelægger, knuser) noget, der befinder

sig herpaa. *(han) drog over Torn, over
Tidsel, og Steen | Ham til den bebu-
skede Muurhvelving hen. Bagges.NblD.201.
*Zinklars brede Slagsværd . . | Henhvined
over mig. Rahb.SkK.57. *Eensom jeg laae

paa min lynggro'de Bakke,
|
Stormenes

Brusen hen over mig gik. Blich.(1920).IV.

120. Kaste en Steen over Huset. F/SO.

so „Krask!" sagde Æggeskallen, der gik et

Vognmandslæs over den. HCAnd.V.378(jf.
u. II. køre 6^. Tordenveiret drog lige over
Byen. MO. Han kom lykkelig over Grænd-
sen. smst. Barnet i Lindealleen sprang ned
over Trinene. JPJac.1.5. løbe (o: sejle) over
en ^2irre.Scheller.MarO. klatre over et Sta-

kit. DÆIT. om uegl. ell. tænkt bevægelse (jf.

u. bet. 3.1 slutn.): see over et Gierde. 750.
*(lyset stryger) Over Haven, over Hegnet,

60 over langt, langt bort. JPJac.1.334. Denne
Udvikling . . førte imidlertid hurtigt ud
over den romanske Stils Grænser til den
Stilart, som vi kalder gotisk. Stilart.138.

Over Avisens Kant skottede han hen til

Csirl.Jørgen Niels.KB.l 9. \\
komme over ens

dørtærskel, se Dørtærskel, gaa (" skrue (s)
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olgn.) over gevind, se Gevind 1. hoppe,
springe, sætte over (noget), se III. hoppe
1.1, springe, sætte, se en over hovedet
(skuldrene), gaa bort over ens hoveder,
se u. Hoved 2.7 (og Skulderj. springe over
klinge(n), se I. Klinge 3. (vejen gaar) over
mit lig, se I. Lig 2.i. (gaa, komme) over
linien, se I. Linie 1.3. læse hen over, se

I. læse 2.1. skyde over maalet, se I; Maal
1.1. over stok og sten, se Stok. jf. bet. 12.3:

gaa over skrævet, stregen, se Skræv, Streg.

(I (ofte i forb. m. adv. uå) betegnende, at en

bevægelse passerer en skranke ell. rand (der

afslutter ell. omslutter en flade ell. beholder)

og fortsættes i det udenfor liggende aabne
rum, ell. at en vædske strømmer ud af en
beholder olgn., fordi den ikke længere kan
rummes i den. floden gik over sine bred-
der

i
hun styrtede ud over balkonens

rand • over bord, se I. Bord 8. over alle

bredder, se I. Bred 3. jf. ogs. billedl. udtr.

som: faa noget over sine læber, sin mund,
se Læbe 2.2, Mund 4.4.

||
(m. overgang til

bet. 3.6^ m. særlig tanke paa, hvad der ligger

paa den anden side af en grænselinie. Lan-
det er lidet og Sproget ikke bekiendt over
Grændserne. J'iSweed.J.57. ikke tro en over
en dørtærskel olgn., se Dørtærskel, jf.: den
ene troede ikke den anden over et Haar.
Børd.H.105.

|| (;/. bet. 6a) styrende beteg-

nelse for hindring, som bringer en til at

falde, snuble, ved at foden støder derimod.
falde, snuble over noget, se falde sp. 663^^ ^-^

snuble. 3.5) (jf. bet. 12.2) billedl, i udtr. for
at naa, komme gennem en vanskelig periode,

overvinde vanskeligheder, faa noget over-

staaet. (gud) skal ledsage os over døden
(1871: til evige Tider). P8.48.15(Chr. VI).
Daniel stod og vidste ikke, hvad han skulde
sige eller gøre. Han havde ikke en For-
bitrelse til at hjælpe sig over det døde
Funkt. Jørgen Niels.KB. 196. især i forb.

komme (ud) over noget, se II. komme
20.2, 48.2, 53.10. 3.6) i videre anv. ved verber
som være, betegnende, at noget er passeret

II
m. lokal bet. : paa den anden side af; hin-

sides. Han er alt ower Broen. Høysg.S.294.
*sand eller falsk Polérthed maa Du finde

|

over Kanalen og dens hvide Skær.Drachm.
DJ.11.207. bo lige over Gaden. i)Æir. han
bor -gade nr. 20 over gaarden

i
være

over alle bjerge, høje, se Bjerg I.2,

I. Høj 1.1.
II (jf. bet. 3.5; i udtr. for, at en

vanskelig periode er overstaaet olgn. „Gå ud
og hjælp Karen . . Hun er syg." . . „Nu
er hun over det . . Det var kun en Be-
SYimelse.'' Rørd.KK.171. være over det
værste: Vi ere nu (komne) over det
værste af Veien. MO. Naa, vi naar det
nok, skal De se. Vi er jo over det værste.
SvLa.SD.73. har man først Støbegodset,
er man over det værste. Haandv.210.

4) betegnende, at noget er beliggende, stræk-
ker sig paa tværs af noget underlig-
gende. 4.1) i al alm. køerne stod tøjrede
i en række hen over marken •

|| især be-

tegnende, at noget hviler ell. anbringes paa
tværs af et underlag, ell. saaledes at det rager

frem, ud ell. hænger ned paa begge sider af
dette. At lægge sig paa Maven over en
Bænk. Høysa.S.293. *Vi tog den Vovhals
i gule Lokken, |

Afhug hans Hals over
Sengestokken. Oehl.L.II.116. (jeg har) min
lille Isslæde hængende lig et Flag paa min
Ispig, som jeg har over Skulderen. Buchh.

10 VH.16. (hun) laa næsegrus tudende over
sin Seng. ThitJens.(PoUy7 1934.Sønd.21.
sp.3). SKære over een kam olgn., se

u. I. Kam 1. jf. over kors, kryds u.

Kors 6, I. Kryds 3.i. 4.2) (undertiden van-
skelig at skelne fra bet. 2a) betegnende be-

liggenhed ell. udstrækning paa tværs af en
legemsdel. Skoe . . som ved en Snørerem
bringes til at slutte tæt over Vristen og
om Ankelen. MR.1831.109. Chemise . .

20 knappes over Skulderen. PolitiE.Kosterbl.

^^I\il924.1.sp.l. Hun . . korsede Armene
over Brystet. ErlKrist.K.141. \\ spec. i udtr.

for at tildele slag olgn. at slaae een . . (tvert)

over Næsen med en K\e^.Høysg.S.136.
(hun) smækkede ham en knaldende Lus-
sing over (alm. paaj Øret. EUs8.IE.230.
faa, give (en) over fingrene, hæn-
derne, neglene, næbbet, næsen, se

u. Finger 2.4, Haand 12.8, Negl I.2, Næb 2,

30 I. Næse 10.6.

5) (videre anv. af bet. 1 og 2.ij egl. be-
tegnende, at noget stilles, anbringer
sig over (1) noget for at udføre en
handling med ell. ved hjælp af det, be-
skærme det olgn. 5.1) (jf. bet. IO.2) beteg-

nende, at en handling (især ceremoni) ud-

føres over (1) ell. ved, i nærheden af noget,

som spiller en rolle for handlingens rette ud-
førelse, ell. som handlingen skal virke paa

40 ell. har henblik paa. At brænde Lyys over
en Bød. Høysg.S.70. Aaron skal lægge
begge sine Hænder paa den levende Buks
Hoved, og over (Chr.YI: paaj den be-
kjende alle Israels Børns Misgjerninger.
3Mos.16.21. læse over noget, se I. læse 2.4.

sværge, vidne over lyset, se I. Lys 7.4.
||

lægge haand over, se Haand 3.2. 5.2) be-

tegnende, at man (egl. ved at stille, bøje sig

over (1) noget, holde skjold olgn. over (1)

50 noget) beskytter, værner (om), passer paa
noget olgn. ; i faste forb. m. subst, fx. holde
haanden, hævd, vagt over, se Haand 3.i,

Hævd 3.2, Vagt. i faste forb. m. adj., fx.
jaloux, kær, nidkær, næn(som), øm over
noget, se jaloux 2, II. kær 3.i, nidkær I.2-8,

II. næn, nænsom, øm. i faste forb. m. ver-

ber, fx. gaa, holde, hæge, hænge, kællinge,
sidde, vaage over, se gaa 1.3, II. holde 7.7

(jf. ogs. u. haard 1.4^, hæge 2.2, hænge 7.4,

60 II. kællinge, sidde, vaage. være 'over en
ell. noget, (jf. u. bet. 5.4; talespr.) vogte (nøje)

paa; passe (nøje) paa; holde opsyn, øje med.
Gud véd . . hvordan det gik med Læs-
ningen nu, hun aldrig var over dem (o:

børnene). Bang.SG.16. Naar mine Folk ikke
mærker, at jeg bestandig er over dem.

i
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gaar det hele i Skuådennudåer. Leop.QH.
73. Vi har en slidsom Tid henne paa Kon-
toret . . Jeg maa jo være over det hele
Dagen. sa.En ung Kvindes Roman. (1980)M1.
Børn, Børn, der er meget at være over;
vent til I selv faar stort HuslJacPaludan.
TS.20. 5.3) betegnende, at man bøjer sig ind
over et underlag olgn., hvorpaa der befinder

sig noget, man sysler, beskæftiger sig med
(jf. bet. 5.i). (pengene) ere tagne bort, mens
jeg var ude — der har En været over
Chsitoliet.Hrz.X.350. staa over Skorstenen,
hvor Soden dryppede ned i ens Hoved-
klæde. ^afej.7^.5P.

II
(især foræld, ell.dial)

i udtr. (egl. m. ordet Bord, se over bord(e)
ell. bordet u. I. Bord S.2), der betegner, at

man har plads ved et bord, ell. (m. overgang
til bet. 5.i) at man er i færd med at spise.

De Gemeene drikke ey over Maaltid.P^w^r.
DP.1105. Kongen . . har sagt om mig over
Taffel: Den unge Herre er noget extra-
ordinaire hos. Holb.HP.1.6. Ved Bordet
glemte jeg (o: et barn) . . at spise Brød,
og maatte spise det bagefter. Ellers var
vi over Maaltidet temmelig fornøyede, og
m\intre.Ew.(1914).V.133. *Vi sad just over
Pindseaftens-Gildet, | Fornøiet, muntre
omkring Egebordet Oehl. EJ.108. 'Rose-
lille og hendes Moder, de sad over Bord,

|

De tåled saamangt et Skjemtens Ord. CK
Molb.SD.171. over brede Borde i festligt

Samvær drøfter (jagtdeltagerne) de . . tapre
Bedrifter i Løbet af 'D2igen.PoV*l&193é.
Sønd.lO.sp.l. 5.4) egl. betegnende, at man
bøjer sig (ned, hen) over noget, man arbejder

med; betegnende beskæftigelse med visse ar-

bejder, hvorved en saadan stilling er nød-
vendig ell. almindelig (fx. læsning, madlav-
ning), ell. betegnende varig, langsom beskæf-
tigelse med noget, at man tager ell. giver sig

god tid til noget, gaar (sidder) og driver

under beskæftigelsen med (ell. nydelsen af)
noget olgn. de sidder og criticerer over et

Krus 01 Konger, Fyrster, Øvrighed og
Generaler. Holb.Kandst.III.1. At nøle eller

drømme over et Brev at skriYe. Høysg.S.
61. Altid flittig, altid over Bøgerne I Erz.

DY.57. I mit Hjem var jeg næsten gaaet
istaae over dette 'Pr6b\em.Kierk.IIi.l73.
„Det er jo en Festdag, saa spiser De inde
hos os." — „Tak, ja blot jeg tør lade Stine

staa alene over MsLden.*" Esm.III.134. Ryg-
terne var bleven smedet sammen igaar
Aftes paa en Café over en Flaske Cham-
pagne ISvLa.-Filf.i57. han snorksoverover
Avisen. TidensKvinder.^/al 930.34. han duk-
kede igen Hovedet og fnisede videre over
sit Stykke LRgkage.JørgenNiels.KB.45. Saa
blev det ham bevidst, at han stod og dræ-
vede over den Bagatel. smsU5. om forb.

som gaa, hænge, ligge (over bøgerne),
nikke, sidde, svede, falde i søvn over, se

gaa 1.3, hænge 7.4, I. ligge 7.i, IV. nikke
1.2, sidde, svede, Søvn. || være 'over
noget, (jf. u. bet. 5.2) beskæftige sig med;
give sig af med; (have at) gøre (med); give

sig tid til (at gøre); ofte i forb. gide være
over noget. Det fører formegen Tumelom
med sig for mig, det gad jeg intet være
over. KomQrønneg.II.319. „Det er dig, der
altid har staaet for det Hele (o: at have
opsyn med godset).'* — „Fordi Ingen af Jer
fråd være over det.** Erz.XV.270. Han har
ænge nok været over det.VSO. Alt var
at see i levende Billeder, kunde man kun

10 være over at see det, eller gad være over
det. ECAnd.V1.279. Man maa haabe, at
den Dag aldrig kommer, da der ikke læn-
ger er Nogen, der vil være over at sige
imod. Eørup. III. 109. Ingen vilde være
over at bringe Sten Basse Melding. De
turde ikke bringe Liget for hans Aasyn.
SMich.Æb.73.

6) egl. betegnende, at noget ligaer ell.

lægger sig ovenpaa nogetsomen byrde,
20 ell.at en kæmpende har (faar) en fjende
under sig (og i sin magt). 8.1) betegnende,
at noget hviler (kommer til at hvile) som en
byrde paa en, er (bliver) tungt, byrdefuldt,
besværligt, ubehageligt for en olgn.; vist kun
i mer ell. mindre faste forb. *Jeg er foragt,

dog ey saa dybt til Jorden slaget, |
At

du, det verste Skarn, mig over Ryggen
er.Falst.Ovid.l27. mine Paarørende . . tro-

ede, at det var en Vanære for Familien,
30 at jeg laa som Student ledig, uden at

have Kondition, hjemme over min Moder
eller paa Halsen af hende, at jeg skal
bruge deres forskellige Udtryk. Tauber.
Dagb.78. faa, have noget over hal-
sen, se Hals sp. 758*^ff- tage noget over
sig, paatage sig et arbejde, hverv, offer (jf.

overtage sig nogetj. Hun vil, hvad hun
vil, merker jeg. Kom, Sviger-Sønl tag
det over dig, og giv ham lidt, for at hun

40 kan faae sin Villie frem. Luxd.FS.35. 6.2)

betegnende, at man styrter, kaster sig ned
paa, angriber, gaar løs paa noget, fx. for
at dræbe, prygle det, faa det i sin magt ell.

besiddelse, ell. at man ivrigt giver sig i lag

med, begynder at beskæftige sig med noget.

han og hans Svende deelte sig (1931:
faldtj over dem om Natten, og slog dem.
lMos.14.15. O sverdl vaag op over (1871:
modj min Hyrde, og over (1871: mod;

50 den Mand, som er min Næste. Sach.13.7

(Chr.VI). nu især i forb. som falde, kaste
sig, komme over, se falde 4.7, II. kaste

3.8, II. komme 10; j/. give sig over noget
u. I. give 11.1 (og 11.2^. || komme, være
en over halsen, se Hals sp. 738^^^-

\\

være 'over en, være i færd med at over-

rumple (overvinde, fange osv.); nu oftest m.
tanke paa bevægelse: angribe; overrumple;
kaste sig over (i egentligt angreb ell. med

60 kritik, revselse, irettesættelse olgn.). Phili-

sterne ere over dig, ^amsonl Dom.16.12.
I samme Nu var Fjenderne over ham.
Brandes.Cæs.II.163. Nu havde hun ikke

faaet den (o: skjortelinningen) syet til, og
Bysens Folk var altid over hende med
Børnene. Bang.SG.17. hun faar aldrig Lov
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til at synke dybt i Stemninger. Moderen
er straks over hende og sætter hende i

Arbejde. Pont.FL.563. Ræven . . var i et

eneste kattesmidigt Sæt over sit Bytte.

R0rd.KK.U6. 6.3) videre anv. af bet. Q.i (og

til dels bet. 2.b), betegnende, at noget indvir-

ker stærkt paa en, griber, overvælder en; dels

om sansepaavirkninger ; dels om nød, syg-

dom, lidenskab, følelse olgn. Da Pigen var
borte, saa de to Mænd uvilkaarligt til

hinanden. Der faldt Kulde over dem.
JørgenNiels.KB.14. Han var saa fattig, at

en Misundelse sneg sig over ham. sms^.

159. jf.: Nu har vi for Alvor faaet Polar-

havets Isaande over os. Font.E V.34. || især

i forb. komme over en, se II. komme IO.2.

m. ordspil paa bet. I.2: det kom over mig
ligesom læsset over møgbonden, se Møg-
bonde, være over en, have grebet, over-

vældet en; have tag i. Frygt for Eder og
Rædsel for Eder skal være over alle vilde

Byr.lMos.9.2. Holger kendte ikke maal
eller grænse, naar bersærkerraseriet var
over h2Lm. AnkerLars.VS.il. Uroen var
snart over ham igen; skulde han aldrig
faa Ro? JørgenNiels.KB.191. Dramatikeren
er pludselig blevet grebet af den hellige
Inspiration, det er længe, længe siden,
det har været over ham, den store susen-
de Fornemmelse. HHLund.Lørdag.(1933).
47. 6.4) betegnende, at man kommer ell. sæt-

ter sig i besiddelse af noget olgn.; nu især
(som videre anv. af ell. ved (spøa.) tilknyt-

ning til bet. 3.4 slutn.) betegnende, at nian
tilfældigvis, ved et (heldigt) tilfælde kommer
i besiddelse af, faar fat paa eli. træffer, „lø-

ber paa" noget; i faste forb. som falde,
komme, løbe, træffe over noget, se

falde sp.663^^^; II. komme 17.2, 19.i, 48.i,

II. løbe 2.1, træffe.

7) betegnende indtrædelse ell. til-

stedeværelse af fysisk overlegenhed
ell. et magt-, myndighedsforhold. 7.1)

betegnende en besejring, undertvingelse, under-
kuelse olgn. ell. en distancering i kappestrid,

væddekamp olgn.; i forb. som sejre, vinde
(sejr) over en, se sejre, vinde, byde
'over en, se II. byde 8.7. kunne 'over
en, se kunne 21. jf. bet. 7.2: faa has, kan s

o ver en, se III. Has 1, Kans. ||
(s^j. i rigsspr.)

betegnende, at man er i stana til at besejre

vanskeligheder, udføre et arbejde olgn.; i

forb. som kunne, være 'o ver noget. Da
jeg var meget lille og spinkel, saa var
jeg ikke over det Arbejde, som jeg skulde
udføre, navnlig kneb det mig med at trille

GjødningenoppaaMøddingen.O/e^y^aard.
MinLivsførelse.(1886).ll. „du slider . . godt
i det; men en brønd kunde du nu allige-
vel ikke grave." . . „Det kunde jeg ikke I

man må jo holde sig til det, man kan
owev.** Hjortø.LT.38. Det vidner om, hvor-
langt man er naaet, og hvad man ikke
kan ovQT. Roos.Moderne ty.Litteratur.(1914).
114. 7.2) betegnende et magt- ell. myndig-
hedsforhold; styrende betegnelse for den dl.

de personer ell. det omraade, der er under-
givet ens magt ell. myndighed, ell. de ting,

forhold, der staar til ens raadighed; i mer
ell. mindre faste forb. Kongen tænkte paa
at beskikke (Daniel) over det hele Rige.
Dan.6.4. „Min Mand er bleven Bormester."
— „Hvor over?" . . „over Hamborg." Holb.
Kandst.III.4. Jeg betinger mig alleene
. . Jagt-Frihed i jer Gaard over Høns, Kyl-

10 linger, Capuner, Giæs. sa.Tyb.V.9. Han er
Konge over EngeWanå. Høysg.S.202. De
maa finde dem i Omstændighederne. Man
kan ikke altid svømme ovenpaa. Før har
De commanderet over os . . Nu er det os.

Touren er til. Hrz.IIL303. jf.: der ligger
nu mit hele Fyrstendom over Kræfterne
og Tingene i Verden. Ing.Huldregaverne.
(1831).159. i faste forb. med (abstr.) subst.,

fx. (hals og) haand, herredømme, højhed,
20 indflydelse, magt, mandat over, se Haand

3.2, I. Hals 2.8, Herredømme 1, Højhed 3,

Indflydelse 2, Magt 3, Mandat 2.2; m. per-
sonbetegnelser som herre, mester over, se

I. Herre 2.3-4, Mester 6.2, 6.4; m. adj., fx.
mægtig over, se mægtig 3.1 ; m. verber, fx.
befale, byde, disponere, forføje, herske,
raade, have noget at sige over, sætte en
over noget, se befale 3.2, byde 2.2, dispo-
nere 4, forføje 1.1, I. herske 1, raade, sige,

30 sætte, være over noget, (nu næppe br.)

styre, lede, staa i spidsen for noget. Han er
over Rustkammeret. TBaden.Su2jpl.l05.\\
(m. overgang til bet. 8) m. h. t. forhold ml. to

personer, myndiglieder olgn., hvoraf den ene
er underordnet den anden; i forb. som have
(vAph.(1759)), (ikke) taale en over sig,
være over en olgn. Høysg. S. 85. den
Skrivt, hvilken vi kalde den hellige, fordi

vi skulle bøie os for den, fordi den er
40 over os, ikke vi over den. Myn8t.Betr.L160.
Fornemmelig kunne (professorerne) ingen
Myndighed taale over sig. sa. Levnet. 213.
Bispen er over Præsterne, og Paven over
Bispen. Blich.(1920).XV.94. det Folketing,
der er udgaaet af denne Valgret, og hver-
ken har nogen over sig eller ved Siden
af sig. Hørup.(Morgenbladet.^^/iil878.2.sp.5.

jf.Arlaud.443). Feilb. jf.: *Ogsaa over
Jer (0: stjernerne) der er en Skjæbne.

50 FalM.II.281.
8) m. h.t.rang, værd, godhed, grad

osv.: højere end; fremfor. 8.1) beteg-

nende, at en person rangerer ell. regnes for
højere end en anden m. h. t. rang, fornemhed,
magt, dygtighed olgn. || i al alm. (nu især i

forb. staa over en, se staa; om gaa, være
ophøjet over en se u. gaa 9.8, ophøje 2.4;

,//. bet. 12.4: naturen gaar over optugtelsen,
se Natur 1.1^. (gud) opreiste ham (d: Kri-

60 stus) fra de Døde, og satte ham hos sin

høire Haand i Himlene, langt over alt

Fyrstendom og Myndighed og Magt og
Herredom og alt Navn, som nævnes. ^^^/les.

1.21. den Fordeel, som en Herre siges at

have over en Tiener. Holb.Ep.V.23. have
Rang over een.vAph.(1759). *langt er du
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i Vælde over mig.Bahh.PoetF.11.142. Som
Skribent er han langt over sin Fader. VSO.
II

(skol.) m. h. t. elevers inddeling i højere og
lavere klasser ell. rækkefølge efter dygtighed
i klassen. Han er nylig flyttet op og kom-
met over tre af sine Formænd (o : i klassen).

VSO. Han sidder over ham i Skolen, MO.
Jeg var altid langt over ham i Skolen,
og jeg fik Laud til Artium, og han fik

Haud. Schand. TF. 11.303. KLars.SA.67.
(han) gik i en Klasse over os. TomKrist.
EA. 85. 8.2) betegnende en persons forhold
til noget, som han føler under sin værdighed
ell. simpelt, hun forskønner sig med Kilde-
okker . . og det gør de da begge to, Gæst
er ikke over at forbedre sit Udseende ved
et Par kraftige røde Streger i Ansigtet.
JVJens.NG.129. især i forb. som være
hævet, ophæve sig, være ophævet,
ophøjet over, se I. hæve 2.i (samt u.

Kritik 1 slutn.), ophæve 2, ophøje 2.4. 8.3)

(jf. bet. 12.3J betegnende, at noget staar højere

end noget andet, overgaar det m. h. t. maal,
styrke, grad ell. godhed, værd(i). Viig ikke
af fra en . . god hustru, thi hendes yn-
dighed er (1871 : staaerj over guldet. Sir.

7.20(Chr.VI). i sin Tiid skulde (træet)

blive stort over alle Træer. Mynst.(Skand
LittSkr.1814.177). Gielden løber langt over
Formuen. VS0.IILL171. (arkais.:) *De
qvad en Vise saa lifligt og sødt, | saa høit
over hver en Qvin de. Musikforeningens
Frogram.^^lzl854.3. *Du jubled højt over
alle,

I
saa ung og stoU.Jørg.BR.35. gaa

over, se u. gaa 9.3. || styrende et led, der
indeholder adj. al. Et got Navn er over
al Rigdom.Høysg.S.293. *At bejle til Fluen
saa strunk han red;

|
Den elsked han over

alle. PMøll.1.12. Vi skulle over alle Ting
frygte, elske og forlade os paa Gud. Katek.

§9. jf. næste gruppe : der er eet Navn, som
er over alle NsLViie. Mynst.Jubelf.8. *Det
Land, vi elske over alle Lande. Rich.I.151.

Den amerikanske Bisons Udryddelseshi-
storie er et Eksempel over alle andre paa,
med hvilken . . Mangel paa Omtanke Men-
nesket . . farer frem imod de vildtlevende
Dyr. NaturensV.1912.371. i forb. som hel-
ten over helte ell. (især) helten over
alle helte, betegnende noget som det højeste

i sin art. Glæde over al Glæde Frøken I

Purres har faaet Vnger.PAHeib.Sk.L182.
*Navnet over alle Navne,

|
Jesus, baade

Gud og Mand I Grundtv.SSJ.482. *Helten
over Helte. 8a.PS.III.228. en Skat over
alle Skatte har du bragt i mit Huus. Gylb.

Novel.n.l03. Det var ikke den Bryllups-
dag, han engang havde forestillet sig,

Dagen over alle Dage, Dagen, hvor alt

blev Henrykkelse. Jørgen Niels. KB. 176.

over alt, (m. overgang til overalt 2) højere,

bedre osv. end noget som helst andet; frem-
for alt. elske Gud over alt. vAph.(1759).
jublende bygger han Altre for sin Afgud,
hvis hæslige Ansigt synes ham dejligt over
alt i Verden. Holstein. T.158.

9) betegnende, at noget (godt) til-
deles en, ell at noget (ondt) rammer ell.

truer en; dels (jf.u. bet. l.i) betegnende, at
en fare, ulykke er nær, truer en, „hænger en
overhovedet"; dels: betegnende, at noget godt
ell. ondt (egl. (jf. bet. I.2; kommende ovenfra,
fra gud, himlen ell. bestemt af skæbnen) bliver
en til del. Derfor er ("i552; kom; Herrens
Vrede over Juda og ^erussilem.2Krøn.29.8.

10 Deres Huse have Fred, uden Frygt, og
Guds Riis er ikke over dem (1931: ram-
mer dem ikke).Job.21.9. Ach! er det Øv-
righed, som gier saadane forbandede Love
ud, at en Mand maa have to Koner ; meener
I vel, at Guds Straf er icke over jer. Holb.
Kandst.V.2. over dem . . fuldbyrdes da
ofte det Ord, at de Sidste skulle vorde
de Første. Mynst.Betr.II.il. *Lad kun
skee

I
Hvad over os et Forsyn har be-

20 sluiiet. Hrz.IX..341. Faren, Ulykken svæver
over ham. VSO. Skæbnen havde væltet
uforskyldt Ulykke ind over ham. Jørgen
Niels.KB.153. Den ny Teaterbygning blev
et Aar for sent færdig, hvorved vi gik
Glip af en god Sæson, og da Teatret en-
delig kunde aabnes, var Krisen over os.

DagNyh.^^/il933.5.sp.3. gaa (ud) over en,
se gaa ll.i, 37.io. gaa løs over, se U.
løs 3.6. komme over en ell. over ens

30 hoved, se IL komme 6.2. || i udtr. for at ønske,

at noget godt ell. ondt maa blive en til del.

*Guds Fred over Skoven, | Hvor Stam-
merne Staal Grundtv.PS.V.162. *Vee over
Gnldhorgl Hrz.VL49. *Tak og Ære over
dem, som dristig stilled Brystet frem,

| mod
Fjendens grumme Skare. Hostr. VV. 73.

først nu kom han til at tænke paa, at han
ikke alene havde nedkaldt Ulykke og
Skam over sig selv; ogsaa Moderen og

40 Søstrene vilde blive ramt. JørgenNiels.KB.
150. held over, se Held 5.2. lyse forban-
delse, fred, velsignelse over, se lyse 11

osv. ønske ondt over en, se ond 4.3. I|w.

overgang til bet. lO.i, i forb. som faa dom
over, der gaar dom over (se I. Dom l.i,

gaa 11.ij, hævn over, hævne sig over (se

Hævn 1.1, hævne sp. 1141^^).

10) betegnende, at en ell. noget gøres
til genstand for en behandling af en

50 ell. anden art. lO.l) (jf. bet. 9 slutn.) beteg-

nende, at noget underkastes en retslig be-

handling, undersøgelse ell. en vurdering, prø-

velse, et eftersyn olgn. da bør Dommeren
over hannem ingen Lovmaal (0: rettergang)

at tilstæde. DL.1—5—11. det tilfaldt Com-
mendanten . . derfor at lade ham tiltale,

og anordne Krigs- eller Garnisons -Ret
over hwoa.. Stampe.I.402. (holde) auktion,

dom, forhør, inspektion, licitation, revu
60 over, se u. Auktion osv. IO.2) egl. i udtr.

for, at mindeord olgn. sættes paa ens grav
ell. (jf. bet. 5.1j udtales ved ens begravelse; i

videre anv. i udtr. for, at en person mindes,

hædres, prises ell. sjmttes, latterliggøres i skrift

ell. tale. den (o : en vise) er giort over
Spillemænd. jHo/&./ei?.L6. jeg satte mig
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neer at skrive en Satire paa Vers over
slige Folk. sa.VgsJ.S. At tale, prædike
eller parentere over den Døde. Høysg.S.
100. Grav-Skrivt over Socrates. Stub.122.

(han) havde tømt forskjelligeMindeskaaler
over den afdøde Excellence. Bloch Suhr.
ÆS.iy.252. pastor N. N. holdt talen over
ham (o: en afdød) \

lovord over, se II. Lov-
ord, jf. bet. 10.3: (hun tænkte) paa al den
Ros og Berømmelse, hun havde hørt over
hsLm.JFJac.1.69. 10.3) betegnende, at noget
er genstand, emne for en bemærkning, ytring,

omtale (jf. IV. om 6.3) ell. (nu især) en
(mundtlig) forklaring, udredning olgn. hånd
tog sig den Umag at examinere hende
over adskillige udi Bogen fremsatte Msl-
terier. LTid.1738.744. Rygtet over Dispu-
tatsen. J5Jre6oe. 6i. hvad han sagde over
Religion, Troe og Maaden at forarbeide
sin Saliggiørelse . . var utroelig socratisk.

Bagges.DV.XI.68. Han brød (tavsheden)
med en Bemærkning over Veiret. CBernh.
1.78. Det morede ham at skjemte med
mig over Storken. HCAnd.XII.126. jeg
(følte) en stærk Tilbøielighed til at ud-
tale mig over Nationalitetens Væsen. Chie-
vitz.FG.29. forklare sig over noget, se

forklare 2.2. forklaring over, se Forklaring
1.2.

II
nu især m.h.t. prædiken, foredrag, fore-

læsning ell. drøftelse olgn. At prædike over
en Text. Høysg.S.100. et Foredrag over
Græske og Nordiske Myther og Oldsagn.
Grundtv.BrS.8. *Der var Diskussion over
dannede Them'qt. Drachm.D.54. Præsten
Karl Povlsen . . talte over Ludvig Hol-
berg. SvendbAmt.1921.101. (prof. N. N. vil)

holde Forelæsninger og Øvelser over Mu-
sikteori. Lektionskatalog. 1933.11.29. læse
over noget, se u. I. læse 2.3. jf. (nu næppe
br.): Jeg har hørt ham over Horats. VSO.
10.4) betegnende, at noget er genstand for
undersøgelse, studium ell. skriftlig fremstilling
(nu især m. h. t. fremstilling af en under-
søgelses, et studiums resultater, tidligere ogs.

m. h. t. fremstillinger af anden art, fx. dig-
terisk fremstilling, alm. beskrivelse af noget,

skriftlige udtalelser olgn.). mine elendige
Vers, som jeg havde giordt over min Af-
skeed. Pamela. 1. 234. Jeg har ikke læst
Noget, saa kort og fortræffeligt over For-
stand og Genie. Bagges.DV.X.5. Han (o:

en videnskabsmand) besidder ordentlige
Vidnesbyrd over ethvert af disse Hoveder
(o: hovedskaller), hvorfra de ere komne.
Ørst.Br.1.22. Storms Digt over Indføds-
retten, hans Vise om Hr. Zinclar. Heib.
Pros.III.131. *Den Skjald, som over sine
Elskovsluer

|
gør flydende og honning-

søde Sange. Drachm.DJ.1.313. i forb. som
anmærkninger (Høysg.S. 202. jf. u. An-
mærkning 3.3j, beskrivelse (Æreboe.160.
Balle.Bib.1.64. Ørst.Br.I.17. j/. w. Beskri-
velse 2 slutn.), kommentar (se u. Kom-
mentar 2), kommentere (se u. kommentere
1) over noget ell. (nu især) i forb. som ar-
bejde, kritik, skrift, studier, undersøgelser,

værk over noget: Critik over et Liig-
Vers. Stub. 100. Norden skylder (P. E.)
Miiiler det første . . historisk-kritiske Ar-
beide over det gamle Stammesprog. Molb.
NTidsskr.lV.468. Skrifter over den almin-
delige Grammatik. Hei6.Pros.77.^45. mit
store Værk over Menneskets fysiske og
intellektuelle Natur. PMøll.1.333. (Jo-
hannes) Miillers med Fantasi og Følelse

10 skrevne Værker over Verdenshistorien og
over Schweiz's HisioTiQ.JohsSteenstr.HN.3.
Sproglig forfatterbestemmelse. Studier
over dansk sprog i det 16. århundredes be-
gyndelse. Brøndum- Nielsen, (bogtitel. 1914).
skrive over noget, (nu l.br.) behandle
(et emne) skriftligt; skrive om noget, la

Cretelle . . har skrevet fortreffelig over
Opdragelsen. FrSneed.1.342. Ørst.Br.I.31.

(Milnter) skrev . . over Indskrifter paa et

20 etruskisk Altar. JohsSteenstr.HD.353. jf.
(nu næppe br): de beste Skribentere over
de Rommerske Antiqviteter. LTid.1737.
111. 10.5) betegnende, at en række enkelt-

heder opstilles, sammenstilles ell. fremsættes
paa en overskuelig maade, fx. i register, kata-
log, regnskab, resumé, skema olgn. Forgangen
Dag fandt jeg Herrens Catalogus over
sine Lin-Klæder i Kiøkkejiet.Holb.Stu.II.4.
Et Register over . . Psalmer. Høysg.S.202.

30 hendes Herre havde skiult sig i Kammeret
for at være overværende ved den Ind-
deeling som hun vilde giøre over sine
Klæder. Pamela.I.216. Naar en Skibs Chef
. . erobrer noget fiendligt Krigs Skib, da
lader han strax forfatte over Skibet . .

ved en Commission et ordentligt Inven-
tarium. S'ø/cn^s^.^'i 75^^.^557. Katalog over
det store kongelige Bibliotheks Haand-
skrifter vedrørende Norden. Gigas.( bogtitel.

40 1903-15). jf.: Recepisse . . fra Handels-
bankens GI. Torv Aldi. over Obligationer.
PolitiE.KosterbVUil924.3.sp.2. holde bog
over, se I. Bog 4.i. liste, oversigt,
overslag osv. over, se III. Liste, Over-
sigt, Overslag osv. 1 0.6) betegnende, at noget
fremstilles i tegning, maleri ell. skulptur; nu
kun m. h. t. korttegning (jf. kort over u. II.

Kort 4j. laan os jer Landkort over 'Eu-

TOTpaL. Holb.Kandst.II.l. Skilderie over en
50 Kromngs-Act. vAph.(1759).407. Kobbere

over 2den Aprils Slaget.Blich.(1920).XXVI.
152. jf.: Poetiske Malerier over Dyder
og Laster, over Held og Uheld. Balle.Bib.
1.68. 10.7) betegnende, at noget er genstand
for overvejelse, skøn, bedømmelse, erfaringer,
kundskaber olgn.: angaaende; med hensyn
til. (i forb. m. ord som spekulere, tænke
bruges baade over og paa, undertiden med
den forskel, at det sidste blot angiver, at

60 noget er i ens tanker, det første et tankear-
bejde for at tage stilling, naa til klarhed).

over den Post (o : m. h. t. det punkt) var
(vi) gandske enige. Gram.Breve.33. be-
tænke sig over (o: overveje) noget. vAph.
(1759). de klogeste af Folket . . træde
tilsammen og raadføre sig med hinanden
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over at udvælge det dueligste Subjekt til

Embedet. Ach\UT.1767.nr.l2.1. Jeg kunde
ikke længere skuffe mig selv over mit
Hjertes Tilstand. Blich.(1920).XIX.97. det
havde staaet i hendes Magt . . at berolige
mig over dette Punkt. Hrz.ST.430. De be-
drager Dem selv over Deres Helbred.
CBernh.X.252. jf.: Af en vis Modsigelses-
Aand, af Had til al dristig Paastaaenhed
over delikate Materier . . disputerer jeg
gjerne over philosophiske Materier. Ørs^.

Br.1.39. i forb. som (gøre sig) betænk-
ninger ("se Betænkning 1.1^, erfaringer
(Ør8t.L114), idé (se Idé 2), koncept (se

Koncept l), kundskab (Ørst.I.llS), me-
ning (se Mening 4), opdagelse (Ørst.

11.175. sa.Br.1.78) over ell. nu især i forb.

som bedømmelse (smst.28. J/". t«. Bedøm-
melsej, dom (Brandes.Cæs.I1.45. jf.u.l.
Dom 3.1^, gisning ('se I. Gisning Ij, klar-
hed (se Klarhed 4/, tanker over (se

Tankej. endvidere i forb. som bryde sit
hoved over, (være, blive) klar over,
gruble, grublisere, grunde, speku-
lere, tænke over, se w. HI. bryde 2.i,

klar 4.5 osv. 10.8) (m. overgang til bet. 11^
betegnende, at en følelse ell. et følelses-udbrud
ell. -udslag er rettet mod en ell. noget; kun
i mer ell. mindre faste forb. som beklage
sig, besvære sig, forbarme sig,
glose, hegle, hovere, jamre, klage,
kære, mukke, mule, murre, opholde
sig, triumfere, ynkes over en ell.

noget, se de paagældende ord; (sjældnere)

i forb. m. adj. og subst, fæ. avindsyg,
(lade) haant, haard, (føre) klage(maal),
kræ sen, medli denhed, medynk, mis-
unde li g over en, se avindsyg 1, H. haan
2, haard B.i osv.

11) betegnende, at noget er frem-
kaldt, foranlediget af, har sin grund
i noget. 11.1) (jf.bet.b og 10.8^ i mer ell.

mindre fast forb. m. (foregaaende) verbum,
subst. ell. adj., betegnende, at en foreteelse

(især: en sjælelig foreteelse ell. dennes udslag)
er reaktionen efter, følgen af noget, er frem-
kaldt af, skyldes noget. Man kand faae ont
over saadan Snak I Holb.Bars.(1731).II.5.
Ofver dette (o: over at være voldtaget) blev
den kydske Lucretia saa utaalmodig, at

hun . . stak sig selv ihiel med een Kniff.

sa.Intr.1.45. *taber du
|
Ei Mælet over

saa uventet Godhed. Oehl.A. 96. de fare

nu Jylland rundt og ophidse Folket over
disse Præsteoptøier. Ing.KE.II.65. han er

gaaet fra Snøusen over et Kvindfolk.
Blich.(1920).IV.18. jeg har ofte takket
Gud over, at jeg ikke var saa stor, at jeg
jo kunde finde Behag i dette Smaa. -FrM

Heib.B.1.99. Der blev ikke passet paa
Margrethes Børn . . Det havde andre
Mødre der paa Egnen tit rystet paa Ho-
vedet over. Jørgen Niels.KB.50. i forb. m.
verber, fx. blues, daane, forarges, forbav-
ses, forlyste sig, fornøje sig, forskrækkes,
fortvivle, fortørnes, forundre sig, glæde

sig, græde, græmme sig, klynke, korse
sig, le, more sig, rødme, skamme sig,
suKke, undre sig, ærgre sig over noget;
i forb. m. adj., fx. avindsyg, fortrydelig,
gal, glad, gnaven, lykkelig, misundelig,
muggen, oprørt, taknemmelig, vred over
noget; i forb. m. subst., fx. (gøre sig) be-
tænkninger, fortrydelse, fortvivlelse, for-
undring, glæde, nag, (gøre sig) samvittig

10 hed, skræk, vrede, ærgrelse over, «e Be-
tænkning 2 osv.

II
i udtr. for at en beskæf-

tigelse med, optagethed af noget har en vis
(uheldig) virkning, er skyld i noget andet.
jeg har maat med en Gesvindighed skaffe
Liget af Huuset, at Hånd icke over det
Bedrøvelige Aasyn skulde falde til at giøre
noget Ont ved sig selv. KomOrønneg.1.265.
den Mand . . hvis Indsigter og Aand man
dog over hans Hierte . . fristedes at tabe af

20 Sigte. Rahb.Tilsk.1804.228. Saa traf jeg
da . . Nogen hos hende, over hvem hun
slet ikke agtede paa mie. Sibb.1.4 6. man
(kan) ikke . . nævne Undtagelserne . . for
at Andre ikke over Undtagelserne skulle
oversee Reglen. Qoldschm.Mjl.il.162. især
i forb. forsømme (Mynst.Præd.(181 6).14.

Molb.Tale.(1837).25) ell. (oftest) glemme
("forglemme. SalmHj.389) noget over no-
get andet: Optegn . . saaledes, at du oftere

30 glemmer Beskrivelsen over Reisen end
Reisen over Beskrivelsen. -Sa^^e8.Z/.7..5.95.

over hende glemte (jeg) alle de Andre.
Blich.(1920).XIII.129. Fru Gram havde
. . travlt med at tælle til Vask; over Haand-
klæder og Servietter glemte Husbestyrer-
inden at være Moder. CBernh.IX.105. Man
glemte dog ikke Brændevinen over Dan-
sen. AarbFrborg.1918.94. se ogs. u. II. glem-
me 2.1. 11.2) (nu især dial.) i videre anv.

40 (uden fast forb. m. foregaaende ord) som
alm. aarsags-præp. : paa grund af. alle faar
Afskye til os over det samme (o: vore la-

ster og forfængeligheder). Høm.Moral.II.56.
da kand der vel over Skribentens Uagt-
somhed undertiden falde utydelige Con-
structioner for efter Gerners Regel. Høysg.
lPr.l6. Kan du huske, hvorledes du op-
høiede Jettes Forstand og gode Hjerte
over den Bevægelse, hun havde viist . .

a) ved at see den deilige Gruppe af Thor-
valdsen. Gylb.I.181. Jeg har naft megen
Fortræd over (af) hans Forsømmelse. MO.
Om han nu endda faldt paa den Tanke
(o: at I vilde ægte ham), Frøken, over al

den Venlighed, I viser ham? CKMolb.Amb.
88.

Il
over det (at) ell. over at (OrdbS.

(Lolland)) brugt som aarsags-konj.: fordi;

paa grund af at. for 8 Dage siden havde
(han) spiist for megen Blodpølse over det

60 at de havde smagt ham meget got. WEen-
nings.Mavens og Tarmenes Betændelse. (overs.

1778). 75. jeg veed ikke, om jeg skulde
kalde hende Jomfru, over det at hun kun
tjener for Barnepige. Wengel.Plader.(1858).

27. KLars.KV.l. han (havde) været saa

overhaands tilpas og fortrolig, over det

86*
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han og Kirstine var bleven enige. J VJens.
HF.106. Feilb. OrdbS.(Sjæll.,Fyn).

12) m. h. t. ikke-rumlig udstrækning,
overskridelse af en grænse ell. stør-
relse i tid, maal olgn. 12.1) betegnende
varighed gennem et vist tidsrum

||
foranstillet.

Brudesengen har staaet opredt over Aar
og Dag. Blich.(1920).XIV.49. *Ungersven-
den, der beded | den spillende Hind over
Kvælden lun. BlaumAH.106. Arbejdet .

.

har . . været forfulgt over et kvart Aar-
hnnåreåe.JVJens.(Fol.ysl934.15.sp.2).over
lang, se overlang. i rigsspr. især i forb.

som strække sig over en vis tid, se strække.

\\ efterstillet, i forb. som dagen, natten,
vinteren over, dagen osv. igennem; ofte

m. særlig tanke paa tidsrummets forløb, ende

:

indtil dagen osv. er forbi; dagen osv. til ende.

Paaskehøitidens Slagtoffer skal ikke ligge
Natten over til om Morgenen (1931: gem-
mes til næste Morgen.). 2Mo8.34.25. Jeg
kand ikke blive her i Nat over, som jeg
tænkte, jeg vil vide min Regning. Holb.
Hex.III.6. Udi Roeskild blev jeg en Dags
Tiid over, for at see de Kongelige Be-
gravelser. EPont.Men.III.403. Sommeren
over . . holdt de Danske sig paa (øen).

Molb.DH.L348. *Vel tænker du, saavidt
jeg troer,

| Ei paa mig Dagen over. Hrz.
D.II.20. Hele Reisen over. VSO. *han
vented Messen over. Bich.II.222. (Thang-
brands voldsomhed) gør det usandsynligt,
at han skulde havt tålmodighed til at sidde
mere end en vinter over deroppe (o: paa
Island). ADJørg.1.73. Lad os vente denne
Søndag over da — siden du ingen Trang
føler nu (til altergang). Jørg.LT.47. (to-

materne) passeres . . gennem en Sigte og
staar en Dag over. PoL^Vi 1 934. 4. sp. 3. jf.
(^•)' jeg (ser) en Flor af lisblomster paa
mine Ruder, der Natten over (o: i løbet

af natten) ere sprungne ud. Hrz.ST.258.
||

(jf. ty. heute iiber acht tage; nu ikke i

rigsspr.) i forb. som i dag over fjorten dage,
i dag om fjorten dage. I Dag over fjorten
Dage skal jeg være paa Steensgaard.MPa-
ludan- Muller. Landsdommeren paa Lange-
land.(1926).262. 12.2) (undertiden m. over-
gang til bet. 12,3) betegnende, at noget har
lagt en vis tid, alder ell. periode bag sig; ofte
i forb. \i.d(e) over, se ud, ude. Han er
ower (o: *forbi) sit fyrretivende Aar. Høysg.
S.294. Jeg har været Barn, lige til jeg
blev over Ungdoms-Aideren.HCAwd.5reve.
1.113. i forb. m. en angivelse af, hvor lang
tid der yderligere er gaaet: Sti Høg var den
Gang et Par Aar over de Tredive. JPJac.
1.173. over morgen, se overmorgen,
over tiden, for sent ell. for længe. *over
Tiden nu det er alt otte Dage,

|
Som du

mig lovede at komme her tilbage. Wess.3.
„Din Herre laante min Mand paa min
Silkekiol, men han havde leied den ud
og den var ilde tilflyed da den blev ind-
løst." — „Den havde staaet over sin Tid."
Wiivet.D.64. det var højlys Dag. Han

havde sovet et Par Timer over Tiden.
Schand.F.316. det gik over tiden, de7i

fastsatte tid blev overskredet; det blev senere

end bestemt. Efter at Aftenvagten var sat,

maatte alle Fremmede igjen forlade Ski-
bet. Denne Gang gik det lidt over Tiden,
og det blev temmelig silde, før de smaa
Hindubaade roede bort. Etlar.SB.212. Det
at Damperen skulde komme var altid en

10 Begivenhed der samlede Mennesker til

Havnen; men i Dag havde den de mange
Mennesker om Bord, og der var allerede
gaaet en Time over Tiden. AndNx.PE.1.6.
sove over sig, se sove.

|i (jf. bet. S.b)

m. h. t. tilbagelagt livs-, udviklingsstadium.
jeg troede ellers, du var kommet over den
Alder.JørgenNiels.KB.95. ErlKrist.K.59.

\\

i angivelse af klokkeslæt olgn. Saa er det over
Middag da? Holb. Mase. 1.2. Dampskibet

20 gaaer først over Klokken Ti. HCAnd.II.56.
det var over Sengetid. JPJac.II.190. Og
Natten gik. Over Midnat viste Fuldmaanen
sig en kort Stund paa Himlen. JVJens.Br.
26. Skal vi snart spise, Agnes? Klokken er
over otte. Jørg.LT.85. et kvarter over eet,

se Kvarter 3.i. 1 2.3) (jf. bet. 8.3j betegnende,

at et maal ligger højere end, overskrider en
ved beregning alm. brugt størrelse, norm ell.

et angivet maal, ell. betegnende, at noget er

30 et (upaakrævet, unødvendigt ell. overflødigt)

tillæg til dette ; nu især i forb. ud(e) over,
se ud, ude. dersom de over Afgiften vorde
Kirken til Villie med Vogne at hente Sand,
Tømmer, Steen og andet saadant til Kir-
kens Fornødenhed, kand med dennem
lideligere handlis. DL.2—22—19. Eders
Tale skal være ja, ja, nei, nei; men hvad
der er over (1907: ud over^ dette, er af

det Onde. Matth.5.37. den haver jeg givet
40 til min Guds huus, over (1871 : foruden

j

alt det, som jeg haver beredt til hellig-

dommens huus. lKrøn.29.3(Chr. VI). Have
nogle over (o: flere end) det visse Tal.
Høysg.S.293. Naar Bønderkonerne . . frem-
viisde ham Tøier af Uldent eller Linnet
. . som de selv havde forarbeidet, betaide
han dem det over det, de begierede. Mali
SgH.636. Jeg fik lidt over . . Vægten,
Maalet. VSO. Jeg er lidt over almindeligt

50 begavet. Hjortø.SvS.103. over denne Pris
kan vi ikke gaa. Ludv. To Mandspersoner,
den ene lidt under, den anden over Mid-
delhøjde. PolitiE.^M925.3. han staar til

noget over mg
j
over middel, se L Middel

6.2. over (alt) dette, (nu næppe br.) i

øvrigt; for øvrigt; desuden. Moth.O60. Hun
er rig, og over dette er hun endnu dydig.
vAph.(1772).III. han . . vilde havt sin

Piaseer med at faae mig lidt snurrende;
60 men jeg tog mig iagt — over alt dette

er jeg slet ingen Elsker af stærk Drik.
Blich.(1920).XlV.163. \\ knyttet nærmere til

flg. angivelse af maal ell. antal som en grads-

bestemmelse hertil (ell. undertiden til det attrib.

num. heri). Hvo som lader sine Børn ligge
Udøbte uden Kirken over otte Dage, ef-
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terat de ere føde. DL.2—5—6. Det er

skreckeligt, hvorledes unge Mennisker
kand forfalde saaledes. Denne syntes dog
icke at være over 40 Aar, men var saa

ærbar, sora en gammel Huus-Postill. Holh.

VgsJII.2. Her var . . ikke over fire Car-
reter udi Byen. sa.Masc.I.é. Bedragerne
(sad) oppe og havde over sexten Lys
tændte. ÉCAnd.V. 115. Han sad i Held.

gelse af et suhst., betegnende, at det ved subnt.

angivne gentages, gentager sig, kom-
mer igen, sker flere gange efter hin-
anden

II
ved gentagelse af sa. ord: paa;

efter. Vi staae, som i et Feldt-Slag,
Mængde over Mængde falder rundt om-
kring os. Lodde.NT.14S. *hans Kunstner-
øre

I

Fik Under over Under at høre.Sander.
Harp.16. *Sorrig over Sorrig,

| Ulykke
Han havde vundet over en Krone. Wied. lO fulgt af Ulyksaligned. Oehl.EA.302. Ulykke
LH.27. over halvdelen af medlemmerne
undlod at stemme

i
hun har været i over

20 forskellige pladser
j jf.: Lillebæltsbroen

. . er over halvt færdig. BerlTid.''^U193å.M.

S.sp.2. 1 2.4) betegnende, at noget gaar uden
for rækkevidden af ens legemlige ell. aande-
lige kræfter, ens forventninger olgn. ell. til-

sidesætter, negligerer grænsen for hvad der

er rigtigt, passende, rimeligt, naturligt olgn.

;

over Ulykke skal komme (Chr.VI: En
ulykke skal komme over den andenø, oe
Rygte over Rygte skal opstaae (Chr.VI:
og et rygte skal være over et andet; 1931:
Uheld følger paa Uheld, Rygte paa Rygte^.
Ez.7.26. naade over naade, se u. 1. Naade
1.1 og 1.8. |l ved gentagelse af ordet v. hj,

af pron. anden; efter. Hana giorde mig
en sønderriveise over den anden. Jo6.7 6'.

ofte i forb. ud over, se ud. de synes at 20 14( Chr.VI). giøre en Giæld over den an
den. vAph.(1759). (han) raabte engang
over den anden: Nu skulde han dog
ikke komme snart? Ew.(1914).l V.48. (han)
havde den ene Frille over den anden.
Grundtv.Saxo.III.99.
B. som adv.

14) svarende til bet. 1. 14.1) svarende til bet.

1.1-2. Vi faar utvivlsomt Uvejret op over,

Skyerne gaar imod (o : vinden). EErichs.N.

Tilhøilige.Kofoed-Ilansen.KÅjr261. i forb. 30 71. han (';iai;(Ze; alle tider Stunder til og tage

have gaaet over deres Fuldmagt. Holb.
DE. 11.199. over alt Haab. vAph.(1759).
over al Billighed, smsf. (gud) kan og vil

gjøre langt over hvad vi arme Mennesker
iorst&sie. Blich.(1920).VII.40. *0, hvilken
Jammer ..

I
Langt over hvert Begreb.PalM.

IV.220. Det gik her som altid, at Mod-
sætningerne i deres gjensidige Reflex for-

stærke hinandens Lys og Skygge over det

som over al beskrivelse, evne (jf.u.
n.løbe 14.3J, formue, al (min) forstand,
(al) forventning, alle grænser, haan-
den, ens kræfter, (maal og) maade,
magten, se Beskrivelse 2, L Evne 4, For-
mue 1, Forstand l.i. Forventning 2, I.

Grænse 2.2, Haand 12.8, 1. Kraft 1.8, 1. Maade
3.3, Magt 1.1. over styr, se Styr. en
taar over nødtørft, tørsten, se u. Nød

en Koppe Kaffe med, naar den lige just var
over (o: over ilden). Pol.^''U1934.Sønd.35.sp.2.

Naa, men jeg maa hjem, jeg harVand over
(o: til kogning), FaYell B.T.V7l934.4.sp.4.

have en gryde over
j
(den er) lige op(pe)

over, se VIH. lige 7.4. sætte (vand) over
(til kaffe), tage vand (en sø) over, se sætte,

tage. (have) arm over, se u. I. Arm l.i.
||

m. overgang til bet. 15, i forb. som hælde en

tørft 2.1, Tørst, sætte sig ud over no-40 over med vand, se H. hælde 3. jf.: fuse

get, se sætte, om forb. som snakke, tale
over sig se snakke, tale. || betegnende, at

noget er mere end, hvad man kunde vente

efter ens naturlige betingelser. I besidder
stor Forstand og Skiønsomhed over eders
Alder, ja end og, efter mine Tanker,
meere end man kunde vente hos eder, i

henseende til den liden Leylighed, som
I har haft til at forbedre eders Forstand.

en over, se IL fuse 2.2. 14.2) svarende til

bet. 1.4 (jf. agter-, bag-, for-, frem-over;,

som udtr. for, at et legeme bøjer sig ell. hæl-

der til den ene side ell. vælter (om paa siden),

(skibet) blev presset over paa Siden af en
stor Ismark (o: en isskrumng). Pol.^/6l934.

U.sp.e. Midtskibs kan han (o: „tre-aare-

ren") trække saa galt, han vil, uden at

tvinge Baaden over. smst.^hl934.Smd.l6.

Pamela.!. 526. et Udtryk af Forstand og 50 s;?.^. hænge, kegle, kiste, styrte over, se

en vis Holdning, der syntes at være over
hendes Aar. Gylb.XI.33. nu især i forb.

som gifte, klæde sig over sin stand, se

Stand.
II

i udtr. for at lægge tvang paa sig

selv, faa sig selv (bevæget, overtalt) til noget.

en meget genert Mand er han (o: værten)^

han kan ikke faa det over sig at forstyrre

Gæsten ved at smile til h&m. JohsWulff.
MG.81. især i forb. som bringe, bære
over sit hjerte ell. sind olgn., se II.

bringe 5.i2, II. bære 9.9; jf. føre over sit

hjerte, sind u. II. føre 6.io.

13) {vistnok efter tilsvarende anv. af ty.

iiber, dels betegnende, at noget hobes oven

paa noget, dels (jf. bet. 12.2J at noget i tid

følger efter noget andet; nu sj.) ved genta-

hænge (8.4) osv. 3, i forb. som falde, hive,

kaste, krænge, kæntre, ligge, lægge over,

se falde (II. 9.1?) osv. \\ kode, træde over,

se IV. kode, træde, staa over i koderne,

se I. Kode 1. || i forb. som køre, løbe, ride

en over, (jf. u. bet. 16.5 ; nu næppe br.) køre

osv. en omkuld, over ende. VSO.

15) svarende til bet. 2. Det maa iagttages,

at Suppen koger meget langsomt . . Laa-

60 get maa blive over (1837: ^asi). Mangor.

Kogeb.^^2. Lige før Buddingen spises, strøs

RestenaiOstenoveT.DorthesKogebog.(1930).
177. gipse, gro, kalke, kaste, klakke, klatte,

klistre, klæde, lægge, male, smøre, stryge

noget over (med noget), se gipse osv. bløde

('sine klæder olgn.) over, (nu næppe br.)
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d. s. s. overbløde. YS0.IA13. blive iset over,

se ise 1. || helt over, (nu ikke i rigsspr.)

over det hele (se bet. 2.4 slutn.). (en) Dama-
skes-sloprok,heeltovermørkegrøn, saanær-
som underÆrmerne. Blich.(1920).XXX.12.

|] over og over {efter ty. uber unåuheT;
nu næppe br. i rigsspr., sml. Feilb.II.766a^'^)

over det hele; ogs. som udtr. for, at noget er

dækket af ell. forsynet med noget i stor rige-

lighed. Moth.061. (billedet er) over og over
sterk foTgylt.Thurah.B.71. Hendes Konge-
lig Salvings-Dragt . . over og over brode-
ret med Guld.Hersl.Salv.ll. Leth.(1800).

med de smaa vellugtende Hænder foldede
over Barmen, og rødmende over og over.

Brandes.XL136.
16) svarende til bet. 3 (og 4). 16.1) sva-

rende til bet. 3.1. Gulvet maa dog i det
mindste feies over med en Kost. VSO.II.
57. Støbejernskakkelovnen børstes over.
IngebMøll.KE.83. Piadej erns-Kakkelovnen
skal gnides over, event, pudses, smst.84.

Et Foraar fandt jeg Tyren udholdende
optaget af at slikke sin Mage over, fra

den ene Ende til den anden, Koen var
helt YSLSid.JVJen8.S0.73. glatte over, se

III. glatte 2. køre noget over med en ma-
skine olgn., se II. køre 22. gaa noget over
med en klud olgn., se gaa sp. 540*^^- jf.:
Hun var i Færd med at gøre Lejligheden
ren. „Det er en lang Omgang," sagde hun,
„to Stuer og Køkken. Man skal jo det
hele over.« DagNyh.^yi2l930.Sønd.l5.sp.l.
fare, gaa, stryge noget over med en hare-
fod, se Harefod 2.2. || i udtr. for at beføle

noget over det hele; i forb. som føle, kramme,
naske noget over, se føle 1.2, III. kramme 2,

naske 3. jf. gribe en pige over u. gribe
7.8.

li
i videre anv.; dels i udtr. for at lade

blikket glide hen over noget ved læsning, gen-
nemlæse, gennemgaa noget (især for at øve
sig deri, lære det), underkaste fornyet be-

handling, gentage noget olgn. ell. i al alm.
gennemgaa fra ende til anden, fra først til

sidst. „Er Brødet fuldvægtigt?" . . Betjen-
ten . . gav sig til at veje et Brød — skø-
desløst. Men saa studsede han, saa op

Eaa Brødsælgeren og vejede Brødet om-
yggeligt over igen. Det fattedes to Onzer.

AndNx.S.189. Lassefar . . talte Skillingerne
tyve Gange over inden han dristede sig
til at købe for dem. sa.PE.II.83. Blot han
kiggede en Gang over paa Lektierne,
kunde han dem. ]\Jeppesen.P.45. læse no-
get over, (nu næppe br.) læse noget igen-
nem. Han læste det (o: brevet) over igien
endnu eengsing.Fasting.P.II.320. læse over
(paa noget), se I. læse 2.2. spille, synge
(noget) over, spille, synge over paa noget,
se spille, synge, dels (jf. bet. I8.2; i udtr.

for at underkaste en person (grundig) under-
søgelse, eksamination, kritik, irettesættelse, ud-
skældning olgn. hegle, hutle, høre, høvle
en over, se II. hegle 2.2, hutle 2.2, høre 8.2,

høvle 2.4. 16.2) svarende til bet. S.2 (og 4:.i),

betegnende bevægelse ell. udstrækning til den

anden side af noget, paa tværs af et om-
raade (ogs. fx. et vand, en færdselsaare (gade,

vej osv.)) ell. i sideretningen; ogs. betegnende
bevægelse ell. udstrækning fra et punkt til et

andet, der ligger ved siden af ell. paa række,
højde med det olgn. *Fensmark hæver sit

Kirketelt |
Med den røde Top imod Sky,

|

Og smiler oveiti\Gisse\ie\d.Winth.IV.96.
det (hjælper) ikke, man skriver over (0: til

10 Jylland fra Kbh.) og forhører sig. Hrz.JJ.
1.279. *vore Toner (skal) flagre 1 |

Over til

Tychos 0. Ploug.1.16. hun vilde tage dem
(o: to hunde) over i Stuen (0: fra loen). Bang.
T.13. Men Sejlet vil ikke over. Baaden
lystrer ikke Ror. Pont.F.1.319. han (havde)
maattet sende yngste Kontorist over efter

en iskold Lager. JacPaludan.TS.241. han
gik med sin Far i Haanden over til Kirke-
gSiSLTdén.AaseHans.Vr.7. 1 kunde da komme

20 over (o: fra nabogaarden) og besøge os.

JørgenNiels.KB.88. kaste en bold over til

en
i
række noget over til en

i
rejse fra

Kolding over til Esbjerg
j
rejse over til

Amerika j
færge, føre, gaa, kaste, lange,

lægge, ro, sejle, sætte (osv.) over, se færge
osv. give, lægge over, (sport.) i fod-
bold: sende bolden over til en medspiller (i

st. f. selv at føre den frem). FrNygaard.
SF. 23. GJørgensen. Kluk& Co. (1930). 91.

30haardt over, se haard 6.2. helt over,
helt, lige til den anden side af noget; fra
den ene side af noget til den anden. Pude-
vaar . . nogle af dem med . . Mellem-
værk helt over, de andre med Mellem-
værk af samme Bredde syet sammen i

en Firkant. PolitiE.KosterbU''hl923.1.sp.2.
Sandet lyser gulgrønt og ravfarvet gen-
nem det lave Vand helt over til Rømøs
Kyst. AchtonFrii8.JL.II.30. lige, mark-

'0 leds, tværs over, se VIII. lige 5.i, mark-
leds, tværs.

II
(bornh.) m. prægnant bet.:

(over) til Sjælland ell. Kbh. (undertiden spec:

for at udstaa en fængselsstraf. Esp. 251).
Indtil 1870 havde vi Bornholms Milits,

under hvilken ingen Bornholmer kom
over til Militærtieneste. BornholmsTidende.
^^/il922.1.sp.2. hun havde Lyst til at komme
en Tur over, hvor hun sammen med en
yngre Søster havde faaet Plads paaFaxinge

50 SsLnsitorium.smst.ynl925.2.sp.2. \\ i fast forb.

m. ell. smsat. m. foreg. adv. agter- (u. sigter

2.4j, der-, did-, her-, hid-, hist-, hjem-,
nord-, syd-, vest-, østover. ^ endvidere i

forb. (falde, dreje, svinge) bagbord, styr-

bord over (Scheller.MarO. Buchh.FD.41).
1 6.3) spec. og videre anv. af bet. 16,2, i udtr.

for at forlade den hær, det parti osv., man
hører til, og stille sig paa fjendens side, paa
et andet parti, ell. i udtr. for at give noget

60 i en andens haand, vold, overdrage noget til

en anden, opgive noget, lade noget fare olgn.

gaa, løbe over, se gaa 32.1-2,7, II. løbe
36.1. give (sig) over, se I. give 15.14.

lade noget over til en, se I v. lade 5.8.

16.4) betegnende en tænkt bevægelse fra eet

til noget andet, en omskiftelse fra en tilstand
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til en anden olgn., en forandring, udvikling

i anden retning olgn. Carl havde haft Held
til at sige et forløsende Ord: noget, som
for Daniel var personligt og svært, var
løftet over i det vide og almene og ly-

riske. JørgenNiels.KB.13. hans Blødhed .

.

kunde svinge over i desperat Barnetrods.
AaseHans.Vr.il. befordre over i evig-
heden, se befordre l.i. falde, slaa over i

noget, se II. falde 9.17, slaa. føre krigen
over i modstanderens land, se Land 4.3.

skyde skylden over paa en, se skyde, sætte
noget over (paa et andet sprog), se sætte.

16.5) svarende til bet. 3.4. || betegnende be-

vægelse forbi noget nedenforværende. (han)

friber i Hegnet og svinger sig oyer. Buchh.
u. II. 262. Bilen . . brød igennem den

første Bom . . og fortsatte over Sporet lige

foran Toget . . Bilen slap over. JernbaneT.
^1^1934. 8. sp. 4. (højdespringeren) bider .

.

Tænderne sammen og siger „Nu skal
jeg OYeT'^.Idræt8bladet.^^/8l934.5.sp.4. drive,

trække over, se II. drive 10.i, trække, hoppe,
kaste, springe, sætte over, hoppe, springe
noget over, se III. hoppe l.i, II. kaste 29.2, 4,

springe, sætte, kroppe (smuglergods) over,
se I. kroppe 1. ordspr.: kan du ej over
komme, saa kryb under. Mau.5101. Ing.
KE.I.118. man skal over, hvor gærdet er
lavest olgn., se u. IV. Gærde 1.2. || beteg-

nende en vædskes flyden ud af en beholder

olgn., idet den passerer dennes rand(e); i

forb. som flyde, gaa, koge, løbe, strømme
over, se flyde 1, gaa 32.2 slutn., I. koge 2.2,

II. løbe 36.5 osv.
|| (jf. u. bet. 14.2 slutn.) be-

tegnende, at noget passerer noget nedenfor
værende (paa tværs) og beskadiger, ødelæg-
ger, knuser det. løbe en Baad over. Scheller.

MarO. køre (en, noget) over, se II. køre
22. 16.6) som udtr. for, at noget skilles ad,

deles paa tværs af længderetningen i to dele;

ogs. som udtr. for, at noget deles i to (lige

store) partier; i forb. som bryde, brække,
brænde, gaa, klippe, knække, mejsle, skære
(noget) over, se bryde osv. hugge, skære
knuden over, se I. Knude 2.2. skære klæ-
det over mellem to, se I. Klæde 2. gaa,

rive osv. midt over, se midt l.i. dele lige,

midt over, se VIII. lige l.i, midt l.i. gaa
over paa midten, se Midte l.i. 16.7) sva-

rende til bet. 3.5; i udtr. for at noget ubehage-

ligt svinder, fortager sig, /æ. gaa over, se

gaa 32.7 slutn. 16.8) (jf. bet. 3.6 samt bet. 23.3;

betegnende stilling ell. tilstand: ovre.
||
(nu

kun dial.) til bet. 16.2. Jeg har været over
i Fyen. Blich.(1920).XII.189. iforgaars . .

var han med Peer Skytte over i Lindum
Skov. sms^.FJI.^. Han boer over (o: Gaden)
i Kielderen. 7/SO. det er noget med en
Ræbe over i \i\\mge.KBecker.VV.II.146.
Esp.251. lige, tvært over, se u. VIII. lige

7.4, tvært. I| t til bet. 16.3 i forb. som byen
er over (efter ty. (die stadt ist) iiber, holl.

over) byen har overgivet sig ell. er falden,

erobret, hør hvilcken AUarml Byen er over,

jeg hører somme raabe Victori, og andre

20

30

Qvarteer. Holb. VI. III. 7. sa.DNB. 372.
\\

(nu ikke i riasspr.) til bet. 16.6. Smerten
var saa stærk, at jeg troede, Armen var
over.ifO. Traaden er (revet, skaaret) over.
Levin.

||
(nu ikke i rigsspr.) til bet. 16.7, be-

tegnende at en (ubehagelig) tilstand er svun-
det, overstaaet: ovre; forbi. 1. 2. 8 . . 12. 13.
nu er det alt over. Holb.Kand8t.II.2. Det
er icke værd at tale om, Saa snart man

10 gir mig et got Ord, saa er det over. Kom
Grønneg.1.261. saa snart Passionen er over,
og han kommer til at betænke sig.ikfossm.

Term.25. Faren var over, og han fik Stun-
der . . til at overskue (ødelæggelsen). Rahb.
Fort.1.369. *i Struben maatte hun skjæ-
res,

I

— de kalder det Tracheotomil . .
|

Ak, da det saa var over,
| og Røret var

bragt ind . . | Da brast den Taarekilde,
|

jeg havde sanket psi2i.Eich.III.204.

17) svarende til bet. 5 (især 5.2 og 6.i).

være noget over, (næppe br. i rigsspr.)

d. s. s. være over noget (se u. bet. 5.4j. Han
gik ud og hentede Kløver til Hestene,
drillede Præstens Kalkuner . . kælede for
Lænkehunden . . kløvede Brænde for Mi-
chal . . Han var alting over og hilste hver
eneste Ting som gode gamle Venner.
Rørd.S.l 99.

|| (jf. bet. 18.2)i forb. som hænge
en over, se hænge 8.4.

18) svarende til bet. 6. 18.1) svarende til

bet. 6.1. i forb. som tage sig noget over,
tage sig over at gøre noget, se tage. jf.
bet. 16.8: alt Slavearbejde blev lagt over
paa \i2Lai.Buchh.Su.I.67. 18.2) svarende til

bet. 6.2, i udtr. for at angribe, hjemsøge,

plage (især med besøg, anmodninger olgn.),

som løbe en over, se II. løbe 36.3. jf.u.
bet. 16.1 slutn.

1 9) svarende til bet. 7 (især l.i). (Israels

40 folk) ere blevne under, og ikke over (1871

:

de ere komne nedenunder og ikke oven-
paa), thi vi have syndet for Herren vor
G(nå.Bar.2.5(Chr.YI). især i mer ell. mindre

faste forb. m. verber (som regel svarende til

ssgr. m. over-j: „Musikken klang. Bægerne
klang, jeg kunde ikke døve dem over I"

sagde Yinåen. HCAnd.SS.XIV.224. Han
var Skuespiller af Blodet, han kunde ikke

blot gøgle, saa at Gjelstrup . . forgæves
50 vilde gøgle ham over, men tillige for-

svinde i sine Figurers B.Sim.VilhAnd.Litt.

11.1034. gaa en over, se gaa sp. 540^^^-

(jf.^B.a. 32.5^. mande over, se mande 4.

nu især i forb. som byde, melde over,
se IL byde 8.7, IL melde 5.6. jf. leve en
over u. III. leve 8.6.

20) svarende til bet. 8. en Melodie kan
jo have mange Toner fra een Octav til

en anden over og under. Høysg.Anh.l2.
60 spil kvinten over I

i

21) svarende til bet. 9. ulykken hænger
os over, se hænge 2.1 slutn. der gaar (en)

vold, skam olgn. over, se gaa 32.6. bevise
en noget over, se bevise 1.

22) svarende til bet. 10; vist kun (til bet.

10.7; m. overgang til bet. I6.1, i forb. som
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lægge noget over, se II. lægge 41.2. stu-
dere, tænke over paa noget, se stu-

dere, tænke.
23) svarende til bet. 12. 23.1) svarende til

6ef. 12.1. blive over, forblive, gøre ophold

paa et sted for en vis tid. det Løvte, at

ville blive over til næste Bsig.Blich.ilQÅlO).

XVIII.194. Nu kom Peter til Stadighed
kun hjem Lørdag Aften og blev over til

Søndag Åiten.Sehand.SB.40. I Perugia,
hvor Rejseselskabet blev over for at

se Peruginos Værker. EunstmusA.l 918.62.
brænde over, om kakkelovn : brænde nat-

ten igennem, saa at man ikke behøver at

fyre op paa ny om morgenen, hvile, leve,
ligge, natte, sidde over ("ved dans,

kortspil olgn.), se hvile osv. 23.2) svarende

til bet. 12.2. gik (koen) syv Dage over (o:

over tiden)^ vidste man Besked — hun fik

en Tyrekalv. Fleuron.KO.233. ved angivelse

af klokkeslæt: *Klokken to, ja stundom
over,

I
Før han kommer ei derfra.P^aSer.

VY.99. Kl. elleve var Frokosttid. Da han
første Gang saae paa sit Ur, var den ad-
skilligt over. Tops. 11.57. Vi venter ikke
paa de andre, at I véd det. Klokken er
over. PLevin.ÉF.63. || i forb. som arbejde
over, sidde over (i skolen), skyde
over, sove over, se II. arbejde 2.i, sidde,

skyde, sove. 23.3) til bet. 12.1-2 ; dels i udtr. for,

at et tidsrum forløber, svinder, gaar til ende;
i forb. som gaa over, se gaa 32.3. dels (nu
8j. i rigsspr.) i forb. være over, betegnende,

at et tidsrum er forløbet, gaaet til ende, er

forbi, ovre. Var ikkun den første Dag over.
Holb.Kandst.(l?31).III.5. Saa snart Messen
var over, blev siunget, O Gudl vi love
åig. LTid.1725.583. *naar vor ringe Fest

|

Er over, lad os villig Pladsen vige. TBruun.
Udv.Di^te. (1834).170. *naar Vinteren er
over. Rich.iI.159. indtil Valgdagen er over.
FoI.*/b1909.3.8p.2. 23.4) (nu næppe br.) sva-
rende til bet. 12.3, knyttet som bestemmelse til

flg. præp.-led: mere end (nu bruges forb.,

hvor over anbringes efter præp., se u. bet.

12.3J. en brav Mand, der havde førdt Skib
over i 14 Asir.Holb.UHH.1.5. Hånd tog
Troen over fra tolv Degne. sa.Je^.Z.5. jeg
(har) tient udi dette Aar over paa tyve
Steder. sa.LSk.III.4. over i et Aar havde
de ikke seet hinanden.Ing.KE.11.240. over
i to Timer. FruHeib.HG.144. Over i fjorten
Dage havde Maanen ikke skinnet. fi^C^nd.
IV.463. over i 20 Aar. Cit.l852.(AarbAarh.
1930.54).

24) i nogle udtr. for, at man finder sig i,

ser gennem fingre med, viser taalmodighed
ell. overbærenhed over for noget. 24.1) {jf.
bære over mit hjerte olgn. u. bet. 12.4 samt
oldn. bera um me6, eng. bear with; vist

dannet efter ell. paavirket af mnt. overdra-
gen (mit), mht. nht. iibertragen; jf. over-
bære) i forb. bære noget over, bære
o V e r m e d en, se II. bære 9.9. 24.2) {egl.

til bet. 16.5 (3.4), om det at rette blikket forbi,
hen over noget nedenfor værende uden at se

ell. lægge mærke til dette) i forb. se over
med noget, se se.

25) forb. over for brugt som præp. (om
den adverbielle anv. se overfor^. 25.1) (til

bet. 16.2 og 16.8 beg.) betegnende beliggenhed,

stilling (lige) ud for (bred-, langsiden, fron-
ten af) noget; m. h. t. persons stilling i for-
hold til andre (jf. bet. 25.2j; med front
imod; vendt imod. Tvært overfor (1931

:

10 lige ved^ Listen skulle Ringene være, til

at stikke Stængerne udi for at bære Bor-
det. 2Mos.25.2 7. Hun sad . . ikke ved min
Side, men . . tæt over for mig.Bagges.DV.
X.62. jeg seer ham sidde overfor mig i

Salen. MO. (Jakob) stillede Faarenes An-
sigter overfor (Chr.VI: mod; 1931: lod
Dyrene vende Hovedet mod^ det Brogede
og alt det Sorte iblandt Labans Hjord.
lMos.30.40. sidde skraas over for en ved

20 Bordet. D&H. Lige overfor mit Vindue i

Hotellet bor paa en Gavl en hel Storke-
familie i sin Rede. AchtonFriis.JL.II.33.
han bor (lige) over for os (o: er vor gen-
bo)

i
25.2) f„hos Nyere." Levin. jf. ogs. MO.

11.351) i videre anv., betegnende en persons
optræden, stemninger, følelser, standpunkt i

forhold til noget, at noget er rettet mod,
angaar noget, en sammenstilling af ell. et

indbyrdes forhold ml. to ting olgn. Ridder
30 og Borger stode fiendligt over for hin-

anden. 5iVCtoMS.C7r.i4. han opfatter Kjær-
ligheden som uafhængig æsthetisk Magt
overfor de spidsborgerlige Bestemmelser,
der ere Poesien uvedkommende. PLMøll.
KS.11.230. Som hun manglede Alvor over-
for ham, manglede han Tro overfor hende.
Goldschm.Hjl.II.390. Denne Handlemaade
lige overfor en fremmed Magt. Cit.1855.

(MO.II.351). Vore Modedamer . . hvor
40 tossede toge de sig ikke ud overfor hende

i hendes Pjalter I Rowel.Br.392. *Servile
overfor Stjerner og Snorer,

|
Smigrere for

en Diktators Lviner.Drachm.D.48. de samme
Legemsdeles højst forskellige Modtagsom-
hed overfor Sygdom eller blot overfor
Aareladning. TroelsL.Livsbelysning. (1899).
191. en Vandgang var det! — og en grue-
lig flov én over for alle Kammeraterne.
AndNx.PE.IIL291. en af Nutidens største

50 Infamier: Menneskets Grusomhed over for

de værgeløse Dyr. KMich.(PoUli^l926.10.
sp.l).

over-, i ssgr. ['cnuar-] ell. (kun i ssgr.

over-gaar(s), -morgenj [^mn'or-y, undertiden
[(ouar-] m. hovedtryk paa et fig. led, især i

adj. (og dertil hørende subst.) som over-bæ-
rende, -daadig, -flødig, -kommelig, -ordent-
lig, -skuelig, -sættelig samt i uegentlige

ssgr. som overalt, overens (Overensstem-
60 melse), overlang og undertiden i subst. som

Over-hofmarskal, -krigskommissær, -skat-

teraad; i ssgr., der er verber ell. af verber

afi. subst. og adj., har 2. led normalt stød,

for saa vidt det er modtageligt herfor || f
m. ty. form Ober- (især i bet. 4; jf. dog u.

Over-mund, -mundering^, se fx. u. Over-
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formynder(i), -førster, -hofmester, -krigs-

kommissær, -mundering, -ret, -styrmand
ofl. (samt Kalk. III. 275 fjr.V.760)

||
(uden

for ssgr. Over-ager (se Orager^, -drev, der

egl. er smsat. m. I. Ore^ af III. over; flg.

tilfælde fremhæves:

\) {ofte efter tilsvarende ty. ssgr. m. ober-,

hvis 1. led er adj. ober(e), øvre, egl. komp.
til ob (jf u. III. over^) svarende til III.

over 1. 1.1) (mods. under-; jf. ogs. neder- 2;

om dobheltformer m. oven- og over- jf.
u. oven-j til III. over l.i, i betegnelser for
den øverste del af noget, fx. Over-ansigt,
-arm, -del, -krop, ell. i betegnelser for den
øverste af to ell. flere (sammenhørende) dele,

genstande afsamme art, fx. Over-dyne, -dæk,
-flade, -kop, -skæg. 1.2) (mods. neder- 2,

nedre-^ igeogr. betegnelser: øvre-; dels (1. br.)

ved videre anv. af bet. l.i, i betegnelser for
den nordligste del af et omraade; fx. Over-
Italien (Drachm.BF.129); dels (nu 1. br.)

til III. over 1.2, i betegnelser for den højest-

liggende del af et omraade ell. en flod olgn.,

fx. Over-Armenien (Pflug.DP.833), -rinsk
(Sal?XyiII.705), -Sachsen (smst.), -Tysk-
land (Pflug.DP.296), -Ægypten (smst.982),

jf. Over-Rhinstrømmen. LTid.1739.659. se

ogs. over-germansk, -tysk ndf.

2) til III. over 15; især i verber, der be-

tegner at lægge, brede, sprede (ell. lægge sig,

brede sig, spredes i) et (dækkende) lag over
(hele overfladen, omfanget af) noget ell. fylde
(pryde, skæmme) hele overfladen med noget;
se fx. over-gro, -male, -smøre, -stænke;
oftest i perf. part. ell. som vbs. ; som eksemp-
ler paa dannelser af mere tilfældig art kan
nævnes: overbaldyre ('se M.baldyrej.'*Du
har overblaaet

|
Den graanede Sky,

1

Har vidt overgaaet
|
Din Roes og dit Ry.

Grundtv.PS.VIL503. (Rembrandt) over-
brunede hele den smukke Dronning for
at faae Perlen til rigtigt at skinne.Høyen.

R.284.sp.l. Heden fra den overdisede
Himmel er ulidelig. CDangaard. Frisind.

(1906).272. en Fiskebens-Ridepisk, over-
flettet med Kattetarm. Gjel.R.104. Dame-
guldur . . begge Kapslerne overgrave-
ret med Blomster, Fugle og en Kirke.
PolitiE.Kosterbl.^V7l923.1.sp.l. Herrecykle
. . mrkt. Remington, Mærket er over-
laker et. smst.^^/fil923.3.sp.l. jeg gad male
.. en knaldende gul Eng, helt overs tj ær-
net med Fandens Mælkebøtter. Jør^.Oi^.
99. den spidse Baret var overstribet
med brede Guldbaand, en vældig Rapier
slæbte langt bag ud over Græsset. SMich.
Dø.42.(jfKalk.IIL431). hist og her over-
vævedes (klippen) af kraftige Slyngplan-
ter. VThist.(Gæa.l847.201).

3) til III. over 16; dels i verber, der be-

tegner bevægelse (paa kryds og tværs) over

et omraade, se fx. overfare olgn.; som eksemp-
ler paa sjældnere dannelser kan nævnes: Søe-
Røverne . . overstreiffede den Middel-
landske Søe, lige til Høsten. Overs.afHolb
Levned.87. 'De derfor, i Frihed, vilde

|

Overstrippe Mark og Lund. Reenb.II.
442. disse ugracieuse og støiende Damer
(o: englænderinder), der hver Sommer o v e r -

sværme Europa fra Nordcap ned til Gi-
hr2\t2ir.Etlar.lJS.58. dels (undertiden m. over-
gang til bet. 2) i verber, der beteaner en be-
handling, hvorved noget føres, bevæges hen
over en overflade, hvorved hele overfladen af
noget behandles paa en vis maaae, se fx.

10 over-famle, -kradse, -kysse, -slikke ; dels i

verber, der betegner et gennemsyn, en (flyg-
tig) gennemgang af noget ell. en grundig be-

handling, især gennemhegling, udskældning,
se fx. over-beglo, -høre, -skælde, -skænde.

4) {ofte efter tilsvarende ty. ssgr. m. Ober-,

jf. u. bet. 1; mods. under-;' sml. Opper- 2)
svarende til III. over 8(i), i betegnelser for
hvad der er overordnet noget andet, af højere
rang, magt, myndighed, betydning, grad end

20 noget andet af samme art (jf. Hoved- 4^;
hvor intet andet angives ndf., foreligger denne
bet.; udeladt er mere specielle betegnelser og
mere tilfældigt forekommende dannelser, især
(emb.) betegnelser for kommissioner, nævn,
raad som Over-admiralitet, -appellations-
ret, -bevillingsnævn, -brandkommission,
-direktion, -epidemikommission, -fred-

ningsnævn, -justitskommission, -landvæ-
senskommission , -mønstringskommission,

30 -skyldraad, -sundhedskommission, -tiende-
kommission, -toldinspektorat, -toldopsyn,
-værgeraad; personbetegnelser (titler) som
Over-adjudant, -akkuchør, -arkelimester,
-arkitekt, -arkivar, -artillerimester, -assi-

stent, -auditør, -banemester, -berider, -be-

styrer(inde), -bibliotekar, -bygmester, -byg-
ningsdirektør, -bygningsinspektør, -cere-

monimester, -diggreve, -driftsinspektør,

-dyrlæge, -ekvipagemester, -faktor, -felt-

40 skær, -forstander, -forstmester, -forvalter,

-fyrbøder,-fyrværker, -gartner, -gevaldiger,
-graver, -ingeniør, -inspektør, -intendant,

-jordemoder, -kateket, -klitfoged, -kon-

trollør, -montør, -paaklæderske, -pakme-
ster, -portør, -sejlmager, -skatmester, -stue-

pige, -sygeplejerske, -søminemester, -sø-

minør, -telegrafist, -toldbetjent, -toldin-

spektør, -trompeter, -vejinspektør; endvi-

dere (især spøg.) skældsord af mere tilfældig

50 ell. jargonagtig karakter (i hvilke ssgr. over-

oste kun har rent forstærkende bet.) som
Over-abe (AKlingsey. ISommersol og Blæst.

(1929).67), -jon (se u. Jon 2), -svin (Nis
Pet.SG.351).

5) til III. over 7(i) og 19, se fx. over-byde,
-trumfe, -vinde; forbigaaet ndf er en del

(O) tilfældige verbaldannelser m. bet.: oyer-

gaa, distancere i en ved sidste led angiven

henseende; som eksempler kan nævnes: *Mi-
60 nervas lærde Ugle

|
. . overfløites af

en l<iattergaJ. Bødt.36. overglimre alle .

.

Medheilere. Bagges. Danf. 1. 345. hvor alt

Herligt udfolder og løfter sig, vil hendes
Sjæl maaskee klinge i saa fuldelig Kraft,

at den overklinger min. ECAnd. VII.87.

endvidere i (spøg., jarg.) verber, hvis sidste

XV. Rentrykt 2"/3 i934 87
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led er afl. af et suhst. ell. adj, og ikke (i alm.

sjpr.) bruges usammensat (jf. spec. overhe-
rode ndf.), fx.: Vi (o: jøder) er jo heller-

ikke Danske, selv om vi . . søger at over-
dansk e de danskeste Danskere. Nathans.
MP.412.(jf.GSchutte.(DaFolkestyre.l911/12.
886.sp.l)). Blade, der stadigt over-høj-
re de de Konservatives Førere. EBrand.
(PoU'^U'il923.8.sp.5). Henri Nathansen i

Færd med at overj^øde Georg Brandes.
VilhAnd.( Tilsk.1930.1.195). (Portia) o v e r -

shylocker Shylock, hun over-bogstave-
rer Kontrakten. Tilsk.1934.1.254. naar Fri-

giængere en Masse, vel endog med Thea-
terpersoner . . i Spidsen, have taget dem
over, at ville overskraale, eller vel endog
overtølpre den offenlige Stemme. JSii^&.

E.IV.221.
6) til III. over 12.3-4, se fx. subst. som

Over-kultur, -læs, -maal, jf. Overilte; ver-

ber som over-fede, -fylde, -hede, -spænde;
adj. som over-komplet, -mæt l| da over- er

i alm. levende brug til dannelser af ssgr.,

der betegner, at noget findes, sker osv. i en

meget høj ell. især for høj, overdreven grad,

er en mængde ssgr. af denne art udeladt ndf.;
som eksempler kan nævnes: overbetoner
man det menneskelige . . saa ender vi i

bar Humanitet og Kristendommen for-

r&aåes. OlfRicard.(DagNyh.^y5l919.7.sp.3).
de magre og normalvægtige Individers
Levedygtighed er langt større end de
fedes, hvis Overdødelighed i de ældre
Aar væsentligst skyldes en Række Syg-
domme i Organer, der staar i Ernærin-
gens og Stofskiftets Tjeneste. smst.^^/8l925.

4.sp.4. (P. Hiort Lorenzen) var ingen ny-
omvendt, der følte Trang til at læ^ge
national Overiver for Bagen. PLaurids.
S.III.145. den stærke Overorganise-
ring (i Tyskland) af Studenterlivet. TiZsfe.

1934.1.448. særlig alm. i adj. og perf. part.

af verber (jf. hyper-^, fx.: Læser man
Goethes overberømte italienske Reise
igennem, vil man forbavses over de Kunst-
nere, han ofte n&^dstlger.DTidsskr.1901.3.
Pierrettekraven af Tyll — den, der be-
herskede hele Sommeren — er nu ende-
lig blevet saa overbrugt, at den er kede-
lig. Poi.VioiP08.6. *hansaae overglad: 01
himmelsk Frugt,

|
Sød i dig selv, men

nydt langt sødere. Lou8.(JSneed.1.342). „Er
den unge Baron ogsaa hellig?'* — „Han
er meget snarere o ver hellig." KLars.
SF.53. (Vilhelm Andersens) Stil har en
oversaftig og overkraftig Svulmen.
Leop.TT.146. Huden er ømfindtlig og
overtør. Tidens Kvinder. ^1^1930. 32. Yp-
perst deiligste Frue 1 og overviise Om-
kringstaaende. Biehl.DQ.IV.46.
over-aande, v. [-icon'a] 1) [12.4] (dial.)

i ;?ar^. overaandet brugt som adj.: for-
pustet; stakaandet. efterat ieg nogen Tid
havde reden i fuld Spring, og min Hest
var bleven overaandet, steeg ieg af. Caro-
line.(1773).4. Feilb. 2) [15-16.i] (nu næppe

br.) dæklee med sin aande; aande paa (noget)
over det hele. sød Rødme overaandede hen-
des deilige Kinder. Birch.II.lU. Speilet
var ganske overaandet. F/SO. jf.: *I Stats-

Kirker, rent ud sagt,
|
Med Guds-Ordet

overaandet,
|
Blev Guds-Barnet grumt

udlagt. Grundtv.PS.VIII.281. -admiral,
en. (nu næppe br.) 1) øverste charge i ad-
miralsklassen (jf. General-, Storadmiralj.

10 VSO. 2) keglesneglen Conus admiralis sum-
mus. Cuvier.Dyrhist.II.48. jf. Brehm.Krybd.
804. -admiralitetstret, en. (jur.) egl.

om admiralitetet (ell. en ret, hvori dette var
repræsenteret) som dømmende instans i for-
hold til en lavere ret, underadmiralitetsret-
ten; nu om ret (i øverste instans), bestaaende

af to departementschefer i marineministeriet,
generalauditøren og to højesteretsdommere og
dømmende iprisesager. Reskr.^^U1746. Nørreg.

20 Privatr.V.176. LovNr.l35V6l908.§40. -af-
kele, V. [12.3] vbs. -ing (LandbO.III.759).
(fagl.) afkøle en vædske til under frysepunk-
tet, uden at vædsken stivner (til is). LandmB.
1.127. -ager, en. se Orager
Overall, en. ['(0U8r|å()I " 1. br. -|å'Z ell.

m. eng. udtale; vulg. -|al(')] (o'gs. Overalls, pi.

ell. (dagl.) en (LTuxen.En MalersArbejde.
(1928).314. jf. ChrMøll.RS.I.122)). fit. d. s.

ell. -s (Glahder.Retskr.^(1929)). {fra eng.

30 overall(s), egl: (dækkende) over det hele)

ærmeløst overtrækstøj, bestaaende af
benklæder og kropstykke ud i eet, med strop-

per, seler over skuldrene (især brugt som ar-

bejdsdragt ell. legedragt (for børn)). Vore
Herrer.^^1921.27. Clement (o: en flyver)

stryger Overall'en af sig og^ staar i Løjt-

nantsnniform.JacPaludan&Eberlin.Landet
forude. (1928). 14. Smaa-Unger i grønne
eller røde Overalls. ORung. (DanmHVC.

40 34). han saa (fyrbøderen) dukke op fra

Smøregraven under Lokomotivet i sin

blaa Overall. Bønnelycke.Lt.l35.
overalt, adv. [(ouar'ar^i] (tidligere ogs.

skrevet i to ord over altj. {ænyd., glda. d. s.

(se Kalk.in.399); af III. over og alt (se

II. al 3^, delvis efter ty. iiberall, mnt. overal

II
om over alt i bet. „fremfor alt" se III.

over 8.3)

1) ('^ii III. over 2; især [Q) paa alle ste-
50 der; alle vegne. I.l) (til III. over 2.2-3^ m.

tanke paa dækning : dækkende ell. spredt over

alle sider, dele, partier af noget. Være klæd
over alt i Silke. Høysg.S.293. Pagtens Ark,
overalt (Chr.VI: allevegne^ beklædt med
Gnid. Hebr. 9.4. Herrecykle . . sortlakeret

overalt, paanær Eger. PolitiE.Kosterbl.^'^/io

1923.2.sp.l. 1.2) (til III. over 2.4^ uden tanke

paa dækning : paa alle (ell.saare mange forsk.)

steder, punkter inden for et vist omraade;
60 ogs. m. afsvækket lokal bet. : i alle tilfælde,

hos alle mennesker, paa alle punkter, saa-

danne Hatte . . som nu over alt bruges.
Holb.Ep.II.411. *Det gaaer saa herligt

overalt,
|
Hvor man sit Øie vender. P«^-

ges.Ungd.II.161. *I Fordumstid da skyg-
ged

I

Fast Bøgen oyera\t.Winth.I.157. naar
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man ligger paa en Pinebænk nager det
overalt. Kierk.VI.203. (gud) er allesteds-

nærværende, det er: han virker med sin

Kraft overalt. ^a<e/c.^i^. *Nu er Tulte
Dronning,

|
og overalt hun agtes:

| Det
maatte være Hungersnød, |

om Tulte
skulde slagtesi Eic/i.7.54. *For de gamle,
som faldt,

| er der ny overalt. Ottoaen.S.

34. disse Varer finder overalt god Afsæt-
ning. it*<Zv. jf.: (naar) samme Plads be-
tragtes som indhegned og indsluttet enten
overalt (o: paa alle kanter) eller ved Si-

derne. Ifø2/s^.5^.i5i.
\\ ^ i udtr. for, at en

ordre gælder alle; ogs. brugt alene som kom-
mando. Naar der raabes: Overalt, skulle
alle gaae paa Dækket til Arheide. SøkrigsA.
(1752).§569. Roe væk OYQr2Åt.SøLex.(1808).
Overalt. Det samme som : Alle Mands Toug.
Harboe.MarO. 479. klar overalt I . . skod
overaltl Scheller.MarO. jf.: Vaskerne ere
frie for de ordinære Nattevagter, men
skulle være med, naar det gaaer overalt.
Cit.1810.(SøkrigsA.^rrrrS ^).

2) (til III. over 8(8) ; nu næppe br.) i før-
ste række; som det vigtigste; først og frem-
mest. Men over alt vilde jeg fortælle ham,
at det er kuns en indbildisk Grille. Høysg.
IPr.ll. En Egenskab, som en Taler over
Alt bør beflitte sig psLa..VS0.IV.0247.

3) (jf- over alt dette u. III. over 12.3;

nu næppe br.) i det hele taget; over-
hovedet; desuden. Moth.060. det er kun
en kold Compliment, om det overalt er
nogen. Ew.(1914).IY.S61. Bønderne kalde
undertiden Børnetænder og overalt smaa
Tænder Bidser. Haste.(Nytaarsgave forDa-
mer. 1797. 106). *„Hvad er din Hensigt,
Herre?" . .

|
„At vide Olafs Hensigt; over-

alt
I

At komme ham til Livs.« Oehl.HJ.23.
Runer paa nogen af dem skal Du ikke
lede efter I Overalt er her i Egnen total

Mangel paa Runestene. Blich.f1920).VI.
150. Jeg veed overalt ikke, hvorledes det
er fat med dig, Conrad I Du forekommer
mig som et ganske nyt og fremmed Men-
neske. Gylb. VII.45.

4) (til III. over 12.3J f til rest; til overs.
af disse Penge bliver der, naar hver faaer
to Rixdaler paa sin Part, tyve Rixdaler
overalt (Lieb.DQ.II.449 : tilhsLge).Biehl.DQ.

IV.259.
5) {efter ty. iiberall, mnt. overal) f an-

givende totalsum: alt i alt; i det hele. I

samme Bye leve overalt 204 Mennesker.
Westenholtz.A.20.

Over-anfører, en. øverste anfører (1).

S&B. -anfarsel? en. øverste førerskab

ell. ledelse; overkommando. Isebrand fik

Overanførselen . . og han forlangte igjen
Carsten Holm til Medbefalingsmand. Blich.

(1920).XV.62. S&B. -ansigt, et. (jf.

over- 1.1^ den øverste del af ansigtet. Overan-
sigtet er dejligt, menMunden er styg.^ran-
des.X.SGO. Den gamle Mand var sunken
sammen i Lytten. Det tunge og graa Haar
var faldet ned over hans Overansigt som

en Sk2erm.Bang.DuF.131. -anspænde,
V. [12.4] vbs. -else ell. -ing. (1. br.) anspænde
i for høi grad. om Natten . . var det, som

Sjælens Strenge gave en Gjenklang afom
Alt, hvad der havde bevæget sig igjennem
dem og overanspændt dem. GoldHchm.III.
186. (striden) næredes ved personlig Skin-
syge mellem begge Partiers Ledere, ved
megen Misforstaaelse under Kampens Op-

10 hidselse og ved den frygtelige Overan-
spændin^, der skabtes af denne Ophidselse.
Fridericta.NH.1.85. Skulderpartiets Musk-
ler var blevet overanspændte. FoU^l7l9H4.
2.sp.4. -anstrengte, v. [12.4] vbs. -else.

anstrenge i for høj grad (saa slaphed, syg-
dom er følgen), \e^ overanstrengedes (o:

med selskabelighed)^eg var tilsidst legemlig
og aandelig træt. HCAnd.XII.114. jeg (har
aldrig) gjort . . Forsøg paa, at ville føre

20 Sagen ud i . . pietistisk Strenghed, ei heller
paa at ville overanstrenge Existentserne,
hvad der vilde bedrøve Aanden i mig.
Kierk. XIII. 506. en af Hovedstadens . .

private lærde Skoler, som han bestyrede
dygtig og humant uden dog i nogen
Maade at overanstrænge sig.Schand.AE.
15. jeg maa tage Hensyn til . . de Faar
og Køer, som giver Die; overanstrenger
jeg dem (1871: overdrev man dem) blot

30 en eneste Dag, dør alt Smaakvæget. IMos.
33.13(1931). ]\part. overanstrengt brugt
som adj. Nu er jeg meget bedre, altid i

Fremgang men overanstrænget. HCAnd.
(GadsMag.1932.177). Erik er svag af Hel-
sen og overanstrængt af Læsning. Skjoldb.

ML.19. jf.: I hans . . fuldkomment blege
Ansigts Udtryk laa Overanstrengthed og
den Udmattelse, som altfor meget Arbejde
tordidirsager.Brandes.VII.54. om ting (fx.

40 maskine, maskindel): Glødetraaden i en
Kultraads- eller Tantallampe kan nok „so-

de", hvis den bliver overanstrængt eller

holdt for længe i Brug.HHolst.Elektr.I.
313. TeknMarO. || som vbs. MO. man kan
blive temporært sindsforvirret ved Sult

og Overanstrængelse paa lange Marscher.
JVJen8.M.I.48. et magert og blegt, af

Overanstrængelse . . mærket Ansigt. Dan-
nebrog.^Val907.1.sp. 7. -antvorde, v. [16.3]

50 [i(nu8rand|V(nr(')do, l.br. cnuarand'vmrWda]
præt. -ede ell. f d. s. (Slange.ChrIV.228). vbs.

-ning (Rostgaard.Lex.052b) ell. (især) -else

(Ruge.FT.104. Rahb.Sandsig.427. YSO.
EMøller.Forudsætninger. (1894).61). {ænyd.
d.s., fsv.oitner antworde; fra mnt. over-
antworden; nu kun højtid., især bibl.) over-

give i ens haand, magt, varetægt olgn.; over-

levere; ogs. om skriftlig ell. mundtlig overleve-

ring af budskab, sagn, fortællinger osv.,

(A overførelse af traditioner olgn. fra slægt til

slægt; især i forb. m. obj. og hensobj. ell. obj.

og præp.-led (m. til ell. i). Du skal ikke

overantvorde (1931: udlevere; en Tjener
til sin Herre, naar han er undsluppen til

dig fra sin Herre. 5Mos.23.15. Paa denne
Dag skal Herren overantvorde dig (o: Go-

87*
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liath) (1931: giver Herren dig) i min
(o: Davids) Haand, og jeg skal slaae dig
og afhugge dit Roved. lSam.l7.46. Der-
paa kommer Enden, naar han (o: Kristus)

har overantvordet (1907: overgiver^ Gud
og Faderen RigetlCor.15.24. at accordere
give og overantvorde til min Kiæreste
Ægtefælle. Eolb.Stu. 1.9. de Guder, hvis
Dyrkelse var overantvordet fra Oldtiden.
Mynst.Bispepr.(1850).20. Han, hvis Kors
I vilde nedtræde, beseigle Hans Grav og
overantvorde den Helliges Been til For-
raadnelse. Grundtv.TJdv.III.283. hun . .

kunde (ikke) overkomme at faa dem (o:

emnerne) overantvordede til Papiret. i^ozfjeZ.

Br.537.
II
(nu næppe br.) m.obj. alene: give

fra sig; udlevere. Hvad du skal overant-
vorde (1871: flyer udj, det giør med tal

og vægt. Sir.42.9(Chr.VI). derfor vil jeg
(o: gud) overantvorde (1871: priisgive^
staden, og dens fylde. Am.6.8(Chr.VI). Når
nogen sælger og strax overantvorder en
Ting imod siden at få en Købesum. EMøl-
ler.Forudsætninger.(1894).61. I. -arbejde,
et. 1) [12.2, 23.2] (jf. ty. iiberarbeit samt
arbejde over u. II. arbejde 2.i) arbejde ud
over éll. efter den tid, man er pligtig til at

arbejde i. en Fanges Overarbeide. Kierk.
VI.214. *han tog Overarbejd,

| han hængte
i, han sled. Rørd.GD.43. For Overarbejde
til Kl. 9 Aften . . betales et Tillæg pr. Ti-
me. Arbejdsløn. 73. || hertil bl. a. Overarbejds-
betaling, -penge (o : betaling for overarbejde.

Anordn. Nr.85Vs 1905. Arbejdsløn. 73), -til-

læg, -time (Scheller.MarO.). 2) [12.4] (jf.
II. -arbejde 1.2 ; sj.) for meget (og for an-
strengende) arbejde; overanstrengelse. Aaret
efter døde han (o: J.E.Schlegel), 30 Aar
gammel, af Overarbejde. VilhAnd.Litt.il.
289. 3) [16.1] (fagl.) som vbs. til II. -ar-

bejde 2(i). (der dannes) et Hulbillede af

Modellen. Det eftergaas ved Overarbejde
med Modelerpinde af Jern ell. Træ. SaU
X.406. II. -arbejde, v. vbs. -else ell. -ning.

1) [12] om arbejde ell. bearbejdning i for høj
grad. 1.1) [12.3] (fagl.) bearbejde i for høj
grad, for længe, det (er) nødvendigt, at
Smørret, naar det er udskilt, er mindst
muligt udsat for Overarbejdning i Kærnen.
LandmB.II.460. 1.2) [12.4] G) lade arbejde
for stærkt, haardt; overanstrenge (ved ar-
bejde), dersom En ikke, just ved at vælge
Retningen indefter, overarbeider sin Aands
Kræfter som saadanne, opdager han slet
ikke . . at Gud er til. Kierk.lX.342. Om
Dagen bliver jeg tidt angst for, hvad alle
disse Huse vel indeholder. Jeg tænker
paa Kiv og Trætte, Misforstaaelse, Over-
arbejdeise. Z)rac/im.jP.I.44.

II
næsten kun i

part. overarbejdet brugt som adj.: over-
anstrengt, svækket, syg af for stærkt arbejde.
Jeg føler mig næsten overarbejdet. PO
Brøndst.B.150. Saadan bar de ham bort,
da Slaget ramte ham, en brudt og over-
arbejdet Mand, men lige travl og arbejds-
kær til det sidste af sin Kraft Hørup.II.

277. han gør Indtryk af at være stærkt
overarbejdet. PoZ.^«/9i95i.i.sp.(5. 2) [16.i]

om grundig, i enkeltheder gaaende bearbejd-

ning af noget. 2.1) (fagl.) bearbejde over-

fladen af noget ved hamring, drivning, cise-

lering olgn. SaVX.407. || m. overgang til

bet. 2.2. Hovedets Mundparti er stærkt
overarbejdet i moderne Tider, saa at det
nuværende Udtryk Intet beviser om den

10 antike K\mst. JLange.BM.11.74. som vbs.:

En lignende Figur, sandsynligt Originalen,
men fordærvet ved sildigere Over- eller

Å.f2iT\)e\dmng.Gierlew.Italien.L(1807). 183.

naar vi nu undertiden ser (blankt marmor)
i antike Billedværker, turde det hidrøre
fra moderne Overarbejdeise. JLange. II.
176. 2.2) CP underkaste et værk olgn. en gen-
nemgang, hvorved det bearbejdes paa ny, af-
pudses olgn. Denne Opsats er skrevet i

20 1847, men senere dog overarbeidet og for-

øget. Kierk.XIII.599. at bearbejde et givet
Stof eller kunne overarbejde og fuldende
en af Andre angivet og halvfuldført stili-

stisk Yendmg.Brande8.VI.133. som vbs.:

en stærkere eller svagere Mulighed . . for,

at (Shakespeare) hist og her Ihar) givet
en betydningsfuld Overarbejdeise som Til-

fældet er med „Henrik VIII" og „De to

ædle Frænder''. Brandes.IX.127. Teksten
30 . . synes . . at have været underkastet en

Overarbejdning, der noget har forstyrret

Sammenhængen. HBrix. YGD. 97. -ar-
bejder, en. (sj.). 1) [12.2, 23.2] (jf. 1. -ar-

bejde 1^ til arbejde over (se II. arbejde
2.i). Er det ikke lidt forkert at skære alle

forsinkede Teaterherrer over een Kam.
Det kunde jo tænkes at være en ulykkelig
Overarbejder, der selv med sin bedste
Villie ikke kunde komme før. B.T.'Vb1924.

40 5.sp.l. 2) til II. -arbejde 2.2. (Gjelstrup)

blev den første egenlige Medarbejder
eller Overarbejder af Holbergs Jeppe. Vilh

And. (Tilsk. 1903. 475). -arm, en. (jf.
over- 1.1^. 1) den øverste del af armen (fra
skulder til albue). NTreschow.Anthropologie.

(1803).20. Hun lagde Armene over Kors,
knugede dem tæt mod Brystet og kneb
sig i Overarmen for at tvinge den stærkt
opkogende Heftighed.Schand.UM.198. Pa-

so num.34. 2) (zool.) den øverste del af armen
hos dyr. Vingerne ere . . dannede af tre

Slags Been: Overarmen . . Underarmen
. . og}isLSinden.Kielsen.Naturhist.II.(1809).5.

Overarmen (hos gaardaalen) bøjet i Form
af en noget stump Vinkel. Krøyer.III.632.
Landbo.III.759. -arms-, i ssgr. 1) (nu
især vet. Overarm-^, af -arm 1-2, fx. (til -arm
1; fagl.) Overarms-baand, -ring (om (smyk-
ke)ringe, der bæres om overarmen. PolitiE.

60 KosterbL^y8l925.1.8p.l.Vil922.1.sp.l), -rør

(del af rustning, der dækker overarmen. Sal.^

XX.614), og (til -arm 1-2; anat., zool.) -ben

(o: den lange knogle i overarmen. JDanm
Pattedyr. 78. Overarmben: HKrabbe.Hestens

Anatomi.(1885).35. Sal.UII.782), -hals (jf.

Hals 8p.746'''^«'), -knogle (nu næppe br.,
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d. 8. s. -ben. Overarmknoklen: Viborg &
Neerg.HB.lB. Anat.(1840)1.206), -muskel
(Buchh.SuJ.28). 2) [1.2, 14.1] (jf. -haands-;
sport.) i betegnelser, der angiver, at armen
bevæges i en høj, opadvendt bue, fx. Over-
arms-bold (i kricket), -kast/i kricket), -kaster
(i kricket. ACMeyer.Idr.il 7.55), -svømning
(smst.II9.10). -avl, en. [12.3] (sj.) d.s.s.

-produktion. Overavlen af usle og dumme
Love er den Svamp, som . . æder i de
parlamentariske Institutioners Træværk.
Hørup. III. 68. -baadsmand, en. (jf.
Højbaadsmandj ^ højeste underofficer i

flaadens matros- og søminekorps; ogs. om
tilsvarende stilling i større koffardiskibe.Bar-
denfl.Søm.IL169. Scheller.MarO. -bad-
ning:, en. [12.4] (med.) om overdreven bad-
ning, badebehandling ell. den derved frem-
bragte nervøse ophidselsestilstand. SaUII.
492. -balance, en. 1) [1.4, 14.2] i forb.
som faa o y er b Silsmc e, faa tyngdepunktet
forskudt ud over støttefladen, komme ud af
ligevægt (og vælte, styrte om), jeg . . fik

Overbalance, foer paa Hovedet langt ud
paa (jculYet. B:CAnd.Breve.II.652. Hendes
Broder . . fik Overbalancen bag til, væl-
tede sin Stol og faldt ned paa sin Bagdel.
Schand.VV.249. 2) (nu næppe br.) til HI.
over 8.3, 20. 2.1) det at veje mere end, være
uf større betydning, værd osv. end noget an-
det; overvægt; i forb. som have overba-
lancen. Det Heles Vel maae nødvendig
have Overbalancen, naar det kommer i

Sammenstød med enkelt Embedsmands
Høihed og Anseelse. Birckner.Tr.132. Leth.
(1800). m. overgang til bet. 2.2: Udi Væg-
ten saae jeg et Tegn af Skikkelse, som
Tungen paa en Balance, og betyder, at
den Tid vil komme, da vort Commerce-
CoUegium vil give Agt paa dette Tegn,
der tydelig viser alle ind- og udgaaende
Vahre, og hvilke der beholde Overbalan-
cen, ^r^w-s.i 7 7i.iV^r.48.,9. 2.2) det, at summen
af indtægterne er større end summen af ud-
gifterne, ell. om størrelsen af denne forskel;

overskud, en Overbalance i Handelen af

omtrent 800000 Rdlr., og dets (o: Sachsens)
circulerende Papiir har samme Værd som
klingende Myntl FrSneed.I.128. jf. Hjælpe
0.616. -balancere, v. [8.3, 20] (nu næppe
br.) 1) (jf. -balance 2.ij veje mere end, være
af større betydning osv. end noget ell. danne
modvægt mod noget, holde noget andet i lige-

vægt; opveje. (Catharina af Medici) hsLvde
mange Dyder, men langt fleere Feyl, ja

saa mange fleere, at naar man legger dem
begge i en Veyeskaal, ville de sidste langt
overballancere de første. Holb.Heltind.l.
191. De Omkostninger, som giøres paa
Post-Breve, overballanceres . . af den store

Nytte og Herlighed, som Posters Stiftelse

haver tilveye bragt. sa.Ep.II.259. Ved
Troen nyder (guds børn) et usynligt Gode,
som over balancerer alt det Onde, der er

i Yerden.Mossin.Term.571. Leth. (1800).

2) (jf- -balance 2.2^ give overskud. Paa en

overbalancerende Handel i Udlandet med
egne Fabricater og Colonivahre byggede
Englænderne en glimrende Nati onal-Vel-
stand. JoA8^oi/e.7wd.i8. CO -bebyi^i^e, v.

dels [15]: bebygge overalt, over det hele;
dels [12.41: bebygge for tæt; især i pari.
overbebygget brugt som adj. den usun-
de, overbefolkede, overbebyggede Bv.
Drachm.F.11.288. det nu overbebyggede

10 Landskab . . laa fuldstændig siSibent. Achton
Friis.JL.1.227. O -bebyrde, v. [12.4]

vbs. -else (Adr.'Vd849.1.sp.2. Schand.O.I.
54). paalægge for tunge byrder; næsten kun:
paalægge for stort ell. tungt arbejde, for tunge
pligter, økonomiske byrder olgn.; overlæsse
med arbejde osv.; oftest i part. overbebyr-
det brugt som adj. Byerne ere hidtil over-
bebyrdede fremfor Landet. Cit.l853.(MO.).
PalM.IL.I.61. den triste, overbebyrdende

20 Skoleopdragelse uden tilstrækkelige Le-
gemsøvelser, ^ran^fes. 5. iP 7. det var nu
netop idag, tilfældigvis, at de var saa tid-

ligt fri . . Ellers var de saamænd overbe-
byrdede som Kameler. AKohl.MP. 1. 151.
vi er i den Grad overbebyrdede med Or-
drer, at (osv.).Ludv. f -bede, v. [I8.2]

ved bøn bevæge ell. søge at overtale til noget.

LThura.Poet.198. -bedyng:e, v. [12.4]

(sj.) overlæsse; overbebyrde, det i Juleti-

30 den saa overbedyngede Postvæsen. Fyens
V.^yiil905.2.sp.5. -befaling:, en. (nu
næppe br.) dels [7.2]: det at befale over andre;
dels [8]: det at have den øverste befaling,

kommando; ogs. om de personer (officerer),

der har den øverste kommando; overkom-
mando. Armeen bestod meest af frem-
mede Tropper. Friderik den Anden havde
givet Overbefalingen til tvende tydske
Feltherrer. Mall.SgH.295. Den unge Dra-

40 bant, som havde Overbefalingen ved \2ig-
ten.Ing.KE.11.188. Ordren er kommen
fra Overbefalingen. Xemw. -befaling^s-
mand, en. [7.2, 8] (nu næppe br.) person,

der har ret til at befale over andre ell. (især)

har overkommandoen, ni Personer, over
hvilke han satte William Starkey til Over-
befalingsmand. Reiser.L490. Vor Parolbe-
faling . . tillader Overbefalingsmændene,
at lade deres Underhavende straffe med

50 Fængsel. MB.1811.129. VSO. MO. -be-
folke, V. [12.4] vbs. -ning (s. d.). (især Cp;

befolke i for høj grad, for tæt; især i part.

overbefolket brugt som adj. Det er
udenfor al Tvivl, at Hovedstaden er over-
befolket BUgeskr.V.56. de overbefolkede
Gader . . hvor Øiet kun opdager en Ar-
modens . . Idyl. Kierk.V1.260. Italien . .

med sine 30 Millioner (er) et overbefol-
ket Land. Brandes.XI.98. Kvinder . . fra

60 det indre slaviske Europa . . overbefol-
ker New Yorks Østside. JVJens.0M.113. \\

(1. br.) om dyr. vor Fuglefauna (vilde), hvis

der ikke gik andre til Grunde end de, Rov-
fuglene tog, tiltage fra Aar til Aar i saa-

danne Mængder, at der vilde blive overbe-
folket. Seier.Bornholm8Fugle.(1932).8. -be-



1387 Overbefolkning: Overbestyrelse 1888

folkning:, en. [12.4] vbs. til -befolke; ogs.

om den overskydende ell. for talrige befolk-

ning. Molb.F.74. (Australien) synes af Na-
turen bestemt til at optage den euro-
pæiske OveThetolknmg.Erz.III.217. (et

tand) hvis Befolkning maa bestaa af Efter-

kommere af det Affald, som af Overbe-
folkning og Sult i bedre Egne dreves
hero^. Schand.VV. 311. Fattigkvarterer i

London . . en Skal af Mure, som herber-
gede en Overbefolkning. JF/ews.('PoZ.^V7
1934.9.sp.6). -befrn^tning:, en. [12.3]

(jf. -besvangring; fystol.) det, at en allerede

drægtig hun paa ny besvangres (superføta-

tion). MO. Meyer.nOU. -befale, v. [16.i]

(jf. -føle ; 1. br.) beføle (et legeme) over det

hele. en overspændt Natur, der, ved lige-

som evindeligen at . . overbeføle sig selv,

var kommen til at tro sig rigere . . end
han vsiT.JFJac.I.216. -be£:aTelse, en.

[12.3] det at være overbegavet; ogs.: overbe-

gavet person. Det ordnede Samfund blæser
han et langt Stykke, opfatter det som en
Hindring for, at han selv og andre Over-
begavelser kan naa frem. Vort Land.^hi
1904.1.sp.3. -beg:aTet, part. adj. [12.3]

(jf. -begavelsej begavet ud over det normale.
en god og ikke overbegavet Samvittig-
heds Velvære. Kbh.^VAlOOo.l.sp.S. den
smukke og nydelige og henrivende og
overbegavede Fru Dit eller Dat. EErichs.
N.59. -beffe, v. [15] (nu næppe br.) over-

smøre medoeg; tætte med beg overalt. Moth.
B120. Baaden trænger til at overbeges.
YSO. -beg^lo, V. [16.1] vbs. (sj.) -ning ell.

-t\sc(Schand.O.IL330). (jf.-g\o; dagl.)beglo
noget over det hele ell. grundigt, undersøgende
(paa en ubehagelig, generende maade). Kom-
me der hjem og være overbegloet og an-
gergiven — nej takl AndNx.PÉ.I.51. (nys-
gerrige) maser og „albuer" sig frem i

Mængden for rigtig at kunne overbeglo
den ulykkelige Tilskadekomne (o: ved en
færdselsulykke). Pol. *V? 1934. 6. sp. 4. -be-
gramse, V. [16.1] d. 8. s. -gramse, -be-
greb, et. 1) (sj.) begreb, der omfatter ell.

sammenfatter to ell. flere (mere specielle) be-

greber. Censuren . . henhører under samme
Overbegreb som Giennemsynet. jDLi^Tid.
1834.260. 2) (log.) det af hovedbegreberne
ved logisk slutning, der bliver prædikat i kon-
klusionen (jf. u. Hovedbegreb^. Sibb.Tænke-
lære.(1849).142.Starcke.FormelLogik.(1917).
40. -begrine, v. [16.i] (dagl.) begrine
grundigt (og paa en synlig, nærgaaende
maade). Jeg skal maaske ovenikøbet lade
mig overbegrine af Rakket? SMuus.Astas-
minde.(1905).23. ZakNiels.NT.21. JVJens.
EF.116. Feilb. -begro, t;. [15] (l.br.) gro,
vokse (dækkende) hen over; overgro. Kaper.

^

-begøre, v. [15] (jf. -beskide, -gøre, -kak-
ke; især vulg. ell. dial.) begøre over det hele; i

videre anv.: svine til; snavse til. Moth.G359.
YSO. Begynd du kuns nu og vask dig .

.

Men staa nu ikke og overbegjør mig al-

ting, som din Vane er. Aakj.yF.122. Først

da vi var et Par Alen fra denne (o: en
rugende fugl), rejste Hunnen, og idet den
lettede, overbegjorde den Æggene med
en tynd

,
graagrøn Søle. AchtonFriis.DØ.

11.103. jf.: Hvor er f. Eks. ikke Jyllands
Vesterhavskyst ødelagt — overbegjort,
som den er bleven, med Turister og Bade-
jæster. JakKnu.LF.80. -belaste, v.

12.4] vbs. -ning (s. d.). (jf. -betynge) be-

10 laste for meget; især som vbs. ell. i part.
overbelastet brugt som adj. For højt
Damptryk vil i Alm. kun indtræffe, naar
Sikkerhedsventilerne sidder fast, er over-
belastede ell. forsætlig er kilede fast. Sal.''

V.485. (damperen) var beregnet til 200
Mennesker, ikke desmindre . . overbelaster
(man) den, som Tallet (o: 400 passagerer)
viser. Pol.'^^U1934.Sønd.31.sp.2. budgettet
er overbelastet • -belastning, en. [12.4}

20 vbs. til -belaste; ogs. om den for store last.

TeknMarO. AaseHans.Vr.46. (vognmanden
havde) ladet sin Chauffør . . køre Last-
motorvogn . . med en Overbelastning paa
ikke mindre end 780 kg. B.T.^''/il934.11.

sp.2. -belægge, v. [12.4] vbs. -ning (Berl
Tid.'V5l924.Aft.6.sp.3). (fagl) belægge (B.i)

i for høj grad; lade sygestue, hospital olgn.

give plads til flere personer (patienter) end
den (det) er beregnet til; overfylde (hospital

20 olgn.); især som vbs. ell. i part. overbe-
lagt brugt som adj. Amtssygehuset er
stærkt overbelagt. DagNyh.^^/al926.1.sp.4.
-beleb, et. [12.8] (fagl.) hvad der over-

skrider, ligger ud over et vist (fastsat) beløb.

den forsikredes Andel i de saaledes hen-
lagte og forrentede Overbeløb (o : fra den
for høje præmie i de yngre aar). VortHj.
III2.101. -ben, et ell. f (i bet. 2) en
(Moth.B131). (jf. over- l.i^ 1) (især spøg.;

40 1. br.) laar. Han (o: en svømmer) fik Krampe
i det ene Overben. NatTid.^lsl927.M.l.
8p.6. (badegæsterne er) barfodede højt op
over Overbenene og nedringede lige saa
langt ned. DagNyh. "A 1934. Sønd. 7. sp.l.

2) {ænyd.d.s. (HSmith.LibellusvocumLa-
tmarum.(1563).72) , sv. overben, ty. iiber-

bein, holl. overbeen osv.; til I. Ben 1, idet

knuderne egl. betragtedes som udvækster oven
paa knoglen ; fagl., især vet.) især i flt., om

50 de benknuder (eksostoser), der ved benhinde-
betændelse kan fremkomme paa mellemfoden
hos hesten; skæverknuder; tidligere ogs. om
lign. benknuder hos mennesker (Moth.B131.
Lægen.IV.357. Agerbech.FAH.169). Moth.
B131. Viborg.HY.64. LandbO.lII.759. gen-
nemstaaende overben, om synlig hæ-
velse (i næsten hele mellemfodens omfang) af
denne art. LandmB.II.188. skjult(e) over-
ben, om benhindebetændelse (hos hesten),

60 der endnu ikke har givet sig udslag i knude-
dannelser. SaUXVlII.690. \\ hertil: Over-
bens-knude (LandmB.II.188). -benet, adj.

(nu næppe br.) som har overben (2). VSO.
-beskide, v. [16] (jf. -skide; vulg. ell.

dial.) overbegøre. Moth.S291. Krist.Ordspr.

561. Feilb. -bestyrelse, en. øverste be-
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styrelse af noget ell. de øverste bestyrende per-
soner (jf. -styrelsej. Mange . . ville undres
over, at det er til Medborgerne i Al-
mindelighed og ikke til Universitetets
Overbestyrelse, at en saadan Meddelelse
skeer af en Froiessor. Ørst.VL155. hun
vilde have Tilsyn med Rafns Gaard i hans
Fraværelse og paatage sig Overbestyrel-
sen åersLt.Hauch.V.112. Schand.BS.447, Hø-
rup.II.206. -besvansring, en. [12.8] ib

(med., foræld.) d. s. s. -befrugtning. Gynæol.
11.101. -betaling:, en. [8.3, 12.8] betaling,

der ligger højere end det normale; ogs. om
betaling for overarbejde. Kierk. VI.214. Bran-
des. VI.173. -betjening:, en. (nu næppe
br.) stilling som overbetjent (1). VSO. -be-
tjent, en. (f Ober-. Slange.ChrIV.1186.

t Overbetjenter. vAph.(1759)). 1) (nu næppe
br.) bestillingsmand, tjenestemand, især told-

betjent, af højere grad. vAph.(1759).295. 20

VSO. MO. 2) politibetjent af øverste klasse;

overpolitibetjent. Lov^^1^1863. §5. jeg stod
paa Stationen og holdt en Tale til Over-
betjenten om, at jeg aldrig mere skulde
ulejlige Hovedstadens Politi. CMøll.PF.7.
SaUXIX.358f. f -betle, v. [I8.2] plage,
overrende med betleri. VSO. -betynge, v.

[I2.4] (sj.) d. s. s. -belaste, en Scene som
den i Erfurt Slotssal 1183, da Bjælkerne
under Gulvet, — i Aaringer paavirkede 30

af Kloakens fortærende Dunster, nu plud-
seligt overbetyngede af den talrige For-
samling, — med Et brast. TroelsL.III.97.
-bevidsthed, en. [8.3] (filos.) om den sæd-
vanlige bevidsthed i modsætn. til underbevidst-
heden. Eø/fd.Psyk.l59.
overbevise, v. ['couarbeivi-'sa] bver-

hevise. Eøysg.AG.115. -te ell. f -ede (Eolb.
Ep.1.374. CPRothe.JN.183). vbs. -ning (s.d.)

ell. t -else (LTid.1742.104). (ænyd. d.s.; til 40

III. over 21 ; jf. bevise en noget over u.

bevise 1 samt mnt. overbewisinge, bevis)

1) føre bevis for ell. godtgøre over
for en; gøre indlysende for en; faa
til at indse noget, føle, erkende noget
som sandt ell. rigtigt; tidligere ogs.: føre
bevis for, at en person er skyldig, taler

usandhed olgn. I.l) om anførelse af beviser,

fornuftgrunde olgn. over for andre; spec.

m. h. t. anklaget: faa til at erkende sin skyld 50

ell. bevise hans skyld.
|| (1. br.) uden obj. (i

forb. m. præp. om^. han gik ind i Syna-
gogen . . holdt Samtaler og overbeviste
om (Chr.VI: overtalede til; 1819: indskær-
pedej det, som hører til Guds Rige. J.p(r.

19.8(1907).
II
m. person-obj. alene. (Paulus)

overbeviiste (1819: igiendrevj Jøderne
\!iTSifte\igen.ApG.18.28( Chr.VI). (jeg) vil

kun have Landkortet for at overbevise de
SLndre. Eolb.Kandst.1I.l. Med Ord og Sand- 60

hed søgde han at overbeviise de Vild-
farende. Wan(Z.Mwcfesm.I.5^P. han . . er
ikke dygtig . . til at overbevise dem, som
sige imod. Mynst. Tale v. Præste -Vielse ^^U
1835.8. „Ja, "det lyder jo meget godt,"
modivrede A. uden at ville lade sig over-

bevise. J7Jew8.P.^8. m. h. i. anklaget: de
overbevises med deres egne vidner. Moth.
V221. Lovene domfælde . . kun den over-
beviste FoThryåer. Bredahl.III.25. Forbry-
deren vilde, skiøndt overbeviist. Intet til-

staae. FiSO.
|| | m. tings-obj. alene: bevise.

Naar mand vil stevne en Qvinde, skal
man ved tvende lovfaste Mænd overbe-
vise hendes Qiermng. Eolb.Jiar8.V.7.

jj f
m. person-obj. og tings-obj. om dennem ovcr-
bevisis nogen Ulovlig Handling. 2)L..9—
19—21. Jegkand overbevise hende at hun
har skiult unge fremmede Karle hos sig
i SovéksLmmeTet.Eolb.Bar8.V.4. enten de
antreffes i Spillet, eller saadant siden bli-

ver bekiendt og dem overbeviist. Stampe.
1.84. jeg (vilde) nok selv heri overbevise
hende Vildfarelse, hvis ikke Lyciscus alle-

rede eengang saa lykkelig havde paataget
sig at forsvare min Ssig.Suhm.1.39. han
vil overbevise ham, at han ikke er gal.
Kierk.VII.162. || m. person-obj. og j/ræp.-led
med om. Hvo af Eder kan overbevise mig
om nogen Synd? Joh.8.46. Han blev efter
foregaaende retlig Undersøgelse overbe-
viist om denne gruelige Giemmg. Blich.

(1920).XIV.192. Naar jeg . . bare kunde
overbevise Dem om, hvad det er for et
Menneske, som De der har indført i Deres
Huusl Gylb.(1849).V.62. 1.2) m. h. t. re-

sultater af egen tænkning, overvejelse, erfa-
ringer olgn.; især refl. overbevise sig om
ell. i pass. udtr. som være, blive over-
bevist om, komme til (være kommet til)

erkendelse af noget som sandt, rigtigt; for-
visse sig om (være forvisset om). Man haver
kun at blade udi Historier, for at blive
overbeviset om, hvad skadelige Virknin-

fer saadant haver haft. Eolb.Ep.1.374. saa
an han med det samme overbevise sig

selv om, at der behøves skreven Tone i

Dansken fremfor i noget andet Sprog.
Eøysg.2Pr.5. Jeg var saa overbeviist om,
at du vilde fare lige fra Dampskibet op
til mig. Eeib.Poet.V1.249. overbevise sig
om noget ved Selvsyn. ii*(iv. jf: jeg er
overbeviist, at Stykket vil vinde ved
'h2JislnåsigieT.Eiv.(1914).IV.357. føle sig
overbevist om ell. (nu 1. br.) holde sig
(for) overbevist om: Man holder sig
for overbeviist om, at skarpe Kanonskud
formaae at adsprede en Skypompe.jØrsf.
VIII.54. naar man nu betragter Don Juan
saaledes . . saa holder jeg mig overbe-
viist om, at man hverken forkleiner ham
eller skader sig selv. Kierk.1.55.

||
part.

overbevisende brugt som adj. Eilsch.

Term.32. Min Fornuft lærer mig ved over-
bevisende Slutninger, at min Siel er et

andet Væsen end mit Legeme, OGuldb.Br.
159. En Signalmast og en mønjerød Sig-
nalkanon paa den helt øde Yderklit lige

ved Forstranden taler deres overbevisende
Sprog om, hvad her kan ioiQgdiB.. Achton
Friis.JL.II.1 76.

\\
part. overbevist brugt

som attrib. adj.: som har ell. vidner om en
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sikker forvisning om noget; som er noget if.

overbevisning (I.2). Det er energiske, over-

beviste . . Ord, der ere vel egnede til at

dække Leonora Christina som et stærkt
Sk']o\å.JLange.LS67. Som flere andre over-

beviste Sjællændere var Jens Baggesen .

.

vistnok en Jyde af B.erkomst.VilhAnd.Litt.
11.716. to unge overbeviste Surrealist-

malere. PolPia934.5.sp.5.

2) (hihl., nu næppe br.) irettesætte; vise

til rette; revse. Hånd overbeviser (1871:
viser tilrettej og tugter, og lærer og om-
vender, som en hyrde sin hiord. Sir.18.15

(Chr.VI). Mon han (o: gud) af Frygt for

dig skal overbevise dig (1931 : Revser han
dig for din Gudsfrygt?), og gaae i Rette
med dig? Job.22.4.

t overbeviselig (LTid.1741.428) ell.

overbevislig, adj. som overbeviser (1);

overbevisende (se u. overbevise I.2J. I den
5te (betragtning) indtil den 12te bliver den
Lærdom om den yderste Dom vidtløftig

og overbeviislig forestillet. LTid.1733.133.
den . . meest overbeviislige Læremaade.
smst. 1742.434.
Overbevisning, en. ['(ouarbcivi-'s-

neix, ogs. cnuarbe'vi'sneix] flt. -er. vbs. til

overbevise.
1) til overbevise 1. l.l) (nu 1. br.) det

at overbevise (1). Visd.l7.7(Chr.VI). mand
har troet det i langsommelig Tiid, men
uden Overbeviisning ved noget Forsøg.
LTid.1741.9. fordi dette skeede mere med
Sværdet . . end ved Overbeviisning af

Guds Ord, saa var det ikkun slet bestelt
endnu med Christendommen. Borrebye.TF.
703. de hærde sig selv imod alle Over-
beviisninger, de stoppe deres Øren, naar
de høre Overtalelser, opectator.391. Jeg vil

ikke virke paa ham ved Overtalelse, men
ved Overbeviisning. MO.

|| f bevis, sikker-

hed (for). „Hvad Overbeviisning har jeg
om, at De mener mig det oprigtigt." . .

„Jeg svær ved alt det, helligt eT.**PAHeib.
8k.lI.143. \J2) det at være overbevist,
forvisset om noget; fast, sikker me-
ning ell. tro, der er resultatet af ell.

prøvet gennemtænkning, overvejelse,
erfaring olgn.: ofte i forb. m. præp. om
ell. t af (Ew.(1914).IV.327). Troen er . .

en fast Overbeviisning om det, som ikke
sees. Hebr.11.1. ingen bør spottes, fordi
han følger sin Overbeviisning. JBircfener.J.

110. Tror De, at der er mange af vore
Vælgere, der har en Overbevisning? Vi
har sandelig ikke Tid til at overbevise
dem. Hostr.É. 1.8. Rigsdagsmændene ere
ene bundne ved deres Overbeviisning og
ikke ved nogen Forskrift af deres Væl-
gere. Grundl.(1849).§60. hans Barns reli-

giøse Overbevisning var bleven krænket
paa en brutal Maade. Schand.AE.22. De
fleste af os nøjes med at have Meninger;
men en Mening er svingende og let åt
forandre. En Overbevisning derimod er
en Mening, der har staaet sin Prøve i

Livet, og som har fæstnet sig i en, saa-
ledes at man anvender den som Rette-
snor paa nye Tilfælde, man kommer til

at staa overfor. Const Brun. Fader og Søn.
(1925).119.

li
(nu næppe br.) i flt. End-

skiønt man i vore Tider ikke vover meget
for at følge sine Overbeviisninger i Reli-
gionen og Sædelæren. JSneed. 1. 190. en
Mand, som ikke kunde Andet end kæmpe

10 . . for sine . . Overbeviisninger. Sibb.Tale
over Melchior.(1834).12. \\ i særlige forb. m.
præp. Dette skriver jeg af en tydelig
Overbeviisning, som jeg Aar 1728 ved
en u-ophørlig Efterforskning, om dette
Dyrs Propagation har bragt til Yeye.LTid.
1738.262. Han (0: en rabbiner) gik af Over-
beviisning over til Christendommen. Iw^.
EF.III.77. handle efter sinOverbeviis-
ning. MO. (nu næppe br.:) dømme efter

20 en falsk Overbeviisning, d. e. en feilende
Samvittighed. F50. maaskee det var den
Høimodige, der talede i fuld Overbe-
viisning om Farens Rmghed.Sporon.Mod.
204. i den faste Overbevisning. Xm^Zv. at

skrive imod Overbeviisning og Sam-
vittighed. Tode.ST.11.9. Den, der imod sin
bedre Overbeviisning, negter det, som
indeholder Kilden tn hans Forpligtelse.
ASØrst.(MO.). i forb. som sige noget med

30 overbevisning 0: saaledes at man føler,

det er den talendes overbevisning, (hun) sagde
. . med en indre Overbevisning: — Hvis
jeg var Konge, vilde jeg . . sige til Dom-
merne, at de værs'artig skulde dømme
dem til at miste deresses Hals. Schand.VV.
185. jf.: (tennisspilleren) tabte hurtigt de
tre første Partier . . og spillede paa dette
Tidspunkt uden større Overbevisning, PoZ.

^/el934.10.sp.2.
II
hertil (sj.) ssgr. som overbe-

40 visnings-løs (Brandes.X.395.IX.482), -mand
(o : person, der har en overbevisning og maal-
bevidst hævder den. smst.VI.505), -tro, adj.

(Biget.V9l911.4.sp.4).

2) (bibl., nu næppe br.) til overbevise
2: irettesættelse; revselse. Et syndigt
menniske undviger for overbeviisning
(1871: Irettesættelse;. Sir.32.18(Chr.VI).
Den ganske Skrivt er indblæst af Gud,
og nyttig til Lærdom, til Overbeviisning

50 (1907: Irettesættelse;, til Rettelse, til Op-
tugtelse i Retfærdighed. ^rm.5.i6.
Over-bid, et. [2.1, 16] om det forhold

hos mennesker ell. visse dyr (især heste), at

fortænderne i overmunden rager ud over

undermundens, naar munden er lukket (mods.
Underbid;. VSO. (hun) havde et saa enormt
Overbid, at hun lignede en UsLj.JVJens.
D.140. Landbo.IV.544. -bide, v. [-,bi-'89]

1) [2.8] ("«/.; gabe over (og bide, sluge). An-
60 seer De det for muligt, at to Haifiske
kunne i den Grad gjensidigen sluge og
overbide hinanden, at der ikke bliver

Andet tilovers af dem, end . . Halerne.
Heib.Pros.X.403. 2) [I6.1] bide paa alle kan-
ter, over det hele. han var helt overbidt af

væggetøj
i II t overf.: skælde (grundigt) ud;
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overfuse olgn. Rostgaard.Lex.052c. 3) [16.6]

m bide over (se I. bide 1.2 slutn.). (Kalk.V.
787). Musen havde overbidt Strikken. VSO.
den Revne, som (syjomfruen) havde faaet
(i underlæben) af at overbide Traad.^an^.L.
12. -bie, V. [12.2] [-|bi-8] (nu næppe br.)

i forb. som overbie tiden, vente for længe

;

komme for sent. VSO. -binde, v. [2, 15]
[-iben'a] vbs. -ing (s. d.). binde snor olgn. ell.

(især) noget dækkende hen over noget; nu
især (kog.): binde noget dækkende over aab-
ningen af glas, krukke olgn. Enckerne har
en stor opblæst Ko-Blære i Nacken med
Cartun overbunden. P^M^.i)P. 597. *Med
skiulte Hoveder og overbundne Klæder.
NKBred.Metam..38. overbinde et Saar.FS'O.
Fuglene overbindes paa Brystet med tynde
Skiver af Spæk. FrkJ'.Kogeb.255. Glassene
overbindes, naar Syltetøjet er afsvalet. sa.

Sylteb.18. ^h Drittel Smør . . overbundet
med graat Pa^^ir. PolitiE.Kosterbl.^/il922.2.
sp.2.

II (^, nu næppe br.) om befæstigelse af
faskiner i et brystværn (ved at placere en
faskine hen over to nedenfor liggende). Mil
TeknO. -binding, en. [2, 15] [-(ben'eii,]

vbs. til -binde; ogs.: hvad der er bundet over
noget. VSO. FrkJ.Sylteb.97. Han pegede
paa de forskellige smaa Flasker med Død-
ningehoved og Overbinding og forklarede
deres Indhold. KMich.F.121.

\\ (^, foræld.)
Overbinding . . kaldes i Almindelighed
enhver ydre Bedækning af en Indfyring;
den er enten af Papir eller Lærred. Mil
TeknO. -biskop ell. -bisp, en. {ænyd.
overbisp

; jf. oldn. yfirbiskup ; nu næppe br.)

om øverste biskop ell. ærkebiskop, ypperstepræst
olgn. Moth.B185. Strøms Forstandsøvelser,
hvis uforsvarlige Anbefaling geraader Lan-
dets Overbisp til største Skam. Cit.1817.
(Grundtv.B. 1.442). -bjælke, en. (jf.
over- 1.1^ spec. (fagl.): den øverste stang,
bjælke (2 slutn.), i en kandar. MR.1832.
141. MilTeknO.128. blad, et. (jf. over-
l.i) 1) (mods. Bugblad; bot.) om de større

blade, der hos visse halvmosser og andre
sporeplanter sidder i to rækker paa stænge-
lens overside. Warm.Bot.21. 2) (fagl.) læder-
rem, der qaar fra mankepude til brinqestykke.
MR.1795.690. MilTeknO.213. \\ hertil: Over-
blad(s)-spænde8tykke (MilTeknO.214), -strop
(MøllH.V.171). -blade, v. [l.i, 14.1]

[-ibla'98] vbs. -ning. {efter ty. iiberblatten;

jf. I. Blad 2.2; tøm.) forbinde et stykke tøm-
mer med et andet (nedenunder liggende) v.

hj. af udskæringer, saaledes at de paa berø-

ringsstedet tilsammen faar samme tykkelse

som det enkelte stykke tømmer; som vbs.:

Overbladning. ForklTømrere.6. AMik-
kelsen. Sløjdlære. (1894). 314. overbladet
stød, det sted, hvor enderne af to stykker
tømmer er samlet ved overbladning. FagO
Snedk. -bladet, part.adj. 1) [1] [-|bla'98f]

(bot., nu næppe br.) om plantedele : som sid-

der (lidt) oven over et blad. Tychsen.A.1.116.

Il
spec. om akselblad (Stipula): som sidder

lidt over bladstilkens udspring. CGRafn.

Flora.1.46. Træearter.(1799).334. 2) «e -blade
slutn. -blik, et. flt. (1. br.) d. s. (VilhAnd.
Litt.II.938. Aarb.1934.18). {vel efter ty.

iiberblick; jf. III. over 3.i slutn. samt Over-
syn) 1) (nu 1. br.) blik, hvorved man ser ud
over, har udsigt til noget- det at samle noget,
overskue noget i et blik. fra de henover hin-
anden fremtittende Huse have Beboerne de
skiønneste Udsigter, især er Overblikket fra

10 det høie Slot underholdende. Bagges.DV.
IX. 26. Det gaaer Araberen i sin Ørk .

.

som Øboeren ved Overblikket af det hel-
lige Hav. Oehl.AG.116. *Løfter jeg da Øjne
mine,

|
Samler i et Overblik

| Jeg de
Huse. Grundtv.FS.VI.140. hav den Godhed
endnu engang at kaste et Overblik paa
alle Malerierne, som hænge paa Væggene
derinde. Bagger.II.229. herfra (o: fra en
eg) havde (han) det bedste Overblik over

20 sine Undersaatter, de 56 røde Køer og
den blissede Tyr. Schack.3. jeg (o: en hotel-

vært) viser mig og kaster et Overblik over
RestsLursLtionen. ERode.JP.123. I god Tid
forinden et Selskab skal Husmoderen holde
Overblik over sin Porcelæn- og Glasbe-
holdning. Jw^e&ilføZZ.ZB. 70. 2) overf.; dels

(nu 1. br.) om sammenfattende betragtning
ell. fremstilling af noget; udsigt (over). *Det
Store i din Snorros Overblik

| Paa Livet.
30 Oehl.A.73. et vel knapt men let og i Grun-

den rigtigt Over-Blik af Old-Tidens og
Middel-Alderens Stats-Historie. Grundtv.
Udv.VI.9. et roligt Overblik af Fædre-
landets Stilling. F/SO. Han har et lyst Over-
blik over Tingen, smst. Der findes etsteds
i hans Dagbog et lille mærkeligt Over-
blik over hans Levned.Brandes.V.381. For-
manden gav et Overblik over Foreningens
Arhe\de. JernbaneT.^/Gl934.6.sp.2. de histo-

40 riske Maanedsoverblik (i Todes „Iris").

VilhAnd.Litt.II.938. dels: det at have klar-

hed over, følge med i noget vidtløftigt, sam-
mensat, indviklet i dets helhed (især saaledes

at hovedtrækkene, hovedlinierne, det væsent-
lige tydeligt erkendes); det at have et hel-

hedsindtryk af, at (kunne) overse noget; ogs.

om egenskab hos en person, der sætter ham
i stand til klart at overse noget, hurtigt op-

fatte det væsentlige i en (indviklet) sag olgn.

50 en Forvirring af Tanker, hvor det er van-
skeligt at beholde Overblikket over det
Hele. Mynst.Betr.1.37. (ungdommen) har
ofte Ideer, som ikke ere uden Fortjene-
ste, men den mangler den Ro, dette ne
quid nimis, som er nødvendigt til Over-
blikket. /S'c/iacfe.554. *En mistroisk Læser
. .

I

der selv vilde klare på egen Hånd I

Tilværelsens dybe Problemer.
|
Hvad

Under da, om den Løsning, han fik, |
for-

60 rådte en Mangel på Overblik,
|
der skyld-

tes Avtodidaktens |
Pindehugger-Logik.

Blaum.AII.4. han (forstod) at gøre udmær-
kede Iagttagelser . . og tillige med Over-
blik at følge Fænomenernes indbyrdes
Forhold. Steensby.Geogr.l4. -blinde, en.

(jf. over- l.i; ^', foræld.) sejl paa en lille

XV. Rentiykt »/s 1934 88
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stang ved bovsprydets yderste ende (oven over

den egl blinde). vAph.(1764). VSO. -blive,
V. [-|bli'va] jf.: det oyeThléYne. Høysg.AG.
116. vbs. -else ell. -ning ell. -sel (se -bUvelse^.

1) {ænyd. d.s., fsv. ivirbliva; efter mnt.over-
bliven, nht. iiberbleiben; nu næppe br.) blive

tilbage. 1 .1) om ting ell. forhold; dels: blive til-

bage som en rest; blive til rest; blive tilovers;

restere; dels: blive levnet ell. bevaret fra fortæ-
ring, ødelæggelse, undergang olgn. Hvis (o:

hvad der) overblive kand, naar Bondens
Gield er betalt, bør at komme Bonden og
håns Medarvinger . . til Gode. DL.3—12
—5. hvad Græshoppen lod overblive (1931

:

levnedj, aad Oldenborren. Joel.1.4. ethvert
af de tre Led kan være Mellemled, og de
to overblivende altsaa Yderled. Heib.rros.
11.93.

II
part. overbleven brugt som (at-

trib.) adj. sanker tilsammen de overblevne
(1907: tiloversblevne^ Stykker, at intet

forkommes.JoA.^J^. „giorde hun (o: kome-
dien) intet Testamente, førend hun døde ?"

— „Jo mændl . . Hun befalede, at den
heele overblevne Casse Penge skulde dee-
les lige imellem Acteurerne og Actricerne."
Holb.Ligbeg.3sc. Bortkastelse (aflyd) skeer
enten saaledes, at det Overblevne bliver
uforandret . . eller saaledes, at det Over-
blevne antager Noget af det Bortkastedes
^BiuT. Bredsdorff.Afh.l3. et stort Stykke
overblevet Julekage, som var bestemt til

deres YTokost.Gylb.YIILl??. *de stolte

Værker,
| Fra den Tid, der været har:

|

Kraftens overblevne Mærker,
|
Skiønheds

svundne Underværker. PaZM.7JJi.46. 1.2)

om levende væsen, især person; dels: blive

tilbage paa et sted (efter at andre har for-
ladt det); dels: blive i live (efter en kata-
strofe); ikke omkomme sammen med andre
(i kamp, ulykke osv.). vi, som leve, som
overblive (1907: blive tilbagej til Herrens
Tilkommelse, vi skulle ikke komme forud
for de Hensovede. Thes.4.15. de som over-
bleve og ikke døde af hungeren. Borrebye.
TF.353. n part. overbleven brugt som adj.

Herre, Herre I du gjør det jo aldeles af

med det Overblevne af Israel (1931: Is-

raels Rest;! Ez.11.13. Da Slaget ved Gade-
busch var tabt, trak de overblevne Tropper
sig tilbage ind i Holsteen og Slesvig. Mali.
SgE.140. lidt efter . . indbød (hun) de to
eneste overblevne Gjæster . . til at sætte
sig tilbords. Gylb.(1849).VI.115. de Over-
blevne . . besluttede at værge sig til sid-
ste U&nå.Blich.(1920).XIX.20. 2) (tilforb.
som blive natten over (se u. III. over 12.1),

jf. 0^8. blive over u. III. over 23.i) f op-
holde sip, forblive et sted, indtil et tidsrum
er forbi, eendeel . . rejsede bort fra Høy-
tiden, og eendeel af dennem, som Høy-
tiden overbleve, reisde siden hiem meget
VL-tornøyede. Slange.ChrIV.361. Jeg over-
blev her nogle Dage. VSO. f -blivelse ell.

-blivning: (LTid.1741.399) ell. -blivsel
(Moth.M81. LTid.1743.107. vAph.(1772).
III), en. {efter ty. iiberbleibung, iiberbleib-

sel) vbs. til -blive 1 (jf. VSO.) ell. (især)
konkr.: rest; levning, det tydske Sprog er
en Overblivelse af det gamle gothiske.
LTid.1743.65. de fandt, da de efter den
Tid gik i Land, allehaande Overblivelser
af dem, saasom Sko og Sokker, som de i

denne Hast havde ladet blive tilbage. Rei-
ser.11.139. (herremændene) har været en
Levning og Overblivelse af den ældste og

10 beste Adelstand. Gram.(KSelskSkr.II.274).
-blus, et. (jf. over- l.i samt -fyr; kog.) om
(en række) blus i den øverste del af gas(stege)-

ovn (til frembringelse af overvarme). Nutids
Mad.(1931).448. -blække, v. [16] (nu 1.

br.) oversmøre ell. tilsøle med blæk. Skriver-
bogen var ganske overblekket. VSO. D&H.
-blæse, v. [-jblæ-saj vbs. -ning (Scheller.

MarO.). {glda. d. s. (om storm : fare, blæse

forbi)) 1) [16.i] (nu næsten kun dial.) blæse
20 ell. aande paa noget (over det hele). Naar

det nu blæser sterk, klyver han op paa
sin Stoel for Vinduet, hvor Vinden haver
nogen Træk; Der bliver han staaende,
og lader sig overblæse. CPRothe.JN.311.
Fædreland og den strømmende indbyrdes
Ros, „Blomsternes" blomstrende Svada —
Alt var som overblæst af en kold Træk-
vind. J)racAm.F.J.570. (han blev) syg, og
Forældrene trode, at han var bleven over-

30 blæst af en død; thi han var saa hed i

Hovedet og talede ganske \i\dt. SvGrundtv.
GlM.NySml.109. jf.: Overblæst. Saaledes
kalder den eenfoldige en hastig paakom-
mende Hævelse med Knuder under Huden
i Ansigtet eller paa Kroppen af Forkø-
lelse, men troer, det er giort af en Hex
. . Somme kalde en Slags Udslæt saaledes,
som hastig paakommer Børn. Apot(1791).
390. 2) [16.2] blæse damp gennem en led-

40 ning („overblæsningsrøret") over i konden-
satoren; især som vbs. Scheller.MarO. 3) J^
vilkaarligt fremkalde overtoner i st. f. grund-
tonenpaa blæseinstrumenter. Sal.^XVIII.707.
-blade, v. [15] [-iblø'Qa] vbs. -ning (Lar-
sen.), (nu 1. br.) dække ell. tilsøle med blod.

*Du fromme Lam saa mange Pine-Bænke
|

Har overblødt i største vee og Skam.
Brors.224. et splitternøgent og overblødt
Menniske. Ew.(1914).IV.55. (den saarede)

50 tog blot et Bækken og satte i sit Skød
for ei at overbløde sine Klæder. Grundtv.
DV.L283. Neerg.LT.1.238. D&H. I. -bord,
et. (jf. over- l.ij øverste flade træstykke

i en spidsbælg. Wagn.Tekn.45. SaUIII.501.
II. -bord, adv. [3.4] se u. I. Bord 8. || hertil

i^f CP) ssgr. som ("overborde- (vAph.(1764))
ell. nu kun) overbord-falden (Bardenfl.Søm.
1.219), -kaste (vAph.(1764). Wolfh.MarO.
XLI), -kastning (vAph.(1764). Scheller.Mar

60 O.), -sejlet (om mast, stang olgn.: knækket

(p. gr. af for stærk sejlføring) og faldet over

bord. Larsen.), -skylning (Scheller. MarO.),
-sættelse ell. -sætning (om sænkning af lig

i havet. Bardenfl.Søm.II.214. EWessel.Or-
logsminder.(1926).12). -bordende, en.

(jf. over- 1.2; dial.) den (fornemste) ende
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af bordet, hvor husbonden (og hans gæster)

har plads. MDL. Aakj.VB.21. ved Over-
bordenden tog de fire voksne Mandfolk
sig et Slag TrekoH. HUssJH.161. Feilb.

-bramraa, en, -bramsejl, et. A/. over-
1.1 samt Boven-bramraa, -bramsejO ^ den
øverste bramraa, det øverste bramsejl (i et

firemastet fuldskib). Scheller.MarO. -brat,
adv. {glda. d. s., jf. oldn. ofbrått (Fritzner.

11.867) samt over- 6; især i (efterligninger

af) folkevise-spr.) meget brat (pludseligt, hur-
tigt). *han vaagner om Midjenat;

|
udaf

sine stærke Drømme |
siger han saa over-

brat.
I
„Mig drømte om de Ulve.** DFU.

nr.33.3. *ved Midienat
| En Lyd fornam

hun overbrat,
|
Men faldt igien i Slum-

mer. Oehl.RL.26. Grundtv.PS.VI.310. *Hvi
denne lil? hvorfor saa overbrat?

|
Hvi

giemte du ei lidt din ømme Klagen ?jBZic/i.

(1920)111.185. -brede, v. [15] [-ibre-'da]

{ænyd. d. s.; nu sj.) brede ud over; overdække.
vAph.(1764). Gaden . . er brolagt . . eller

bare . . overbredt med Affald fra Savmøl-
lerne eller med Grus. KorsogStjærne.1903.
63. -bringe, v. [-|breii,'8] vbs. -else (Eiøbm
Syst.II.106. Tullin.III.162. Tjenesteregi.

248), jf. -bringende. 1) [I6.2] (nu sj.) bringe,

føre over fra et sted til et andet; overføre;
bringe over (se II. bringe 5.12^. fra Amster-
dam, hvorhen de (o: nogle haandskrifter)
fra Constantinopel vare overbragte. LTid.
1739.59. *En Baad min Frelse var, og
har mig overbragt

| I Sikkerhed. Graah.
PT.II.19. Sygdomme ere overbragte i

livløse Ting. ThBartholin.Sygdommes Over-
plantning. (overs.1794). 15. Han overbragte
Stykgods fra Norge. VSO. 2) [I6.3] (især
iQ) om mellemmand: (befordre og) aflevere;

nu især m. h. t. hilsen, lykønskning ell. ga-
ve olgn. de have sendt til Jerusalem .

.

Bud, som skulde overbringe dem Tilla-

delse fra B>2i2iået.Jud.ll.l5. jeg (maatte)
ofte overbringe ham hendes Befalinger.
Blich.(1920).XXIV.47. Med sin lille, pi-

bende Musestemme overbragte han mig
. . Familiens Taksigelser. Drac^m. Z75.65.

De behøver ikke at gaa ind til min Kone
. . jeg skal overbringe hende Deres Hil-
sen. Wied. CM. 108. t -bringende, et.

[I6.3J hvad der overbringes (2); især om med-
delelse. Leth.(1800). -bringer, en. [I6.3]

[-jbrei^'ar] (især (D) person, der overbrin-
ger (2) noget, (den fundne urne) er strax
sendt til Cardinal Albani, som haver for-

æret Overbringeren 20 Scudi. LTid.1729.

32. Etlar.SB.293. (Moses gøres) til Over-
bringer af følgende Budskab fra Gud:
„Hver indfødt i Israel skal (under Løv-
sals Festen) bo i Løvsale." TroelsL.XIII.
61. -bro, v. [I6.2] {jf. <y. iiberbriicken; nu
næppe br.) slaa bro meitem; forbinde v. hj.

af en bro. Svingfærger . . bestaaende af

to overbroede Baade, der ved Strømmens
Kraft svinge over Floden. MilTeknO.89.

jf. : hvilken spøgelsefødende, uoverbroe-
lig Afgrund der . . var imellem ham selv.

Matrosen, Bonden . . og paa den anden
Side Premierløjtnanten, Officeren, Gene-
ralsønnen. AKohl.MF.II.143. -brodere,
V. [16] forsyne med broderi ell. dække, over-
læsse med broderi; især i part. overbro-
deret brugt som adj. Deres Muldyrs Dæk-
kener skal blive overbroderede med Guld-
lilier. /Sc/iawd.7i^.i4 7. Der var aarhundred-
gamle Brudeskjorter, Brystsmækker og

10 „Hængklæder**, kunstfærdigt overbrode-
rede og med indvævede Navne. Font.FL.
153.

II
billedl. hele det 16de Aarhundrede

igennem er Arkitekturformen . . tidt over-
broderet med OTnament.JLange.il.5. Hun
. . trak et sammenfoldet Papir frem, der
var overbroderet med spanske Postmær-
ker.EChristian8.0.I.258. en hysterisk Kruk-
ke, der overbroderer sine Replikker med
SkrittsteåeT.Bomholt.MS.67. -brud, et.

20 [16.6] (jf. -bryde 1 ; sj.) det at bryde over
en skranke, bryde ind paa et omraade olgn.

Diger, som ved Havets Overbrud have
beviist deres Slethed. Oluf8.(MO.). -bru-
se, v. [14.1] [-|bru-S8] vbs. -ning (LandbO.
IV.304. Klixbull.VorHave.(1921).33). (især
gart.) lade vand ell. anden vædske bruse ud
over; oversprøjte, vande gennem en bruse;

især m. h. t. planter. Væxterne . . overbru-
ses med Vand indtil Jorden er vel mættet.

30 Bentz.Stg.124. VortHj.III4.75.
\\

(sj.) m. h. t.

lyd. *En Elskovshymne, Alting overbru-
sende,

I
rev Begge som en Hvirvelstorm

'.VD.27. -bryr ' ' '"
"

vbs.jf. -brud. 1) [I6.5] bryde over en skranke,
3Ltsted.Schand.UD.27. -bryde, v.[-|bry-'a8]

bryde ind paa et omraade olgn. I.1) (sj.) i

al a?m.*overbrydende
|
SundhedsBrænding

(9 : elskov).Drachm. VS.84. 1 .2) f (jf. III. bry-
de 2.8J krænke (en lov osv.); overtræde (en

befaling osv.). Det som forsettlig viis be-
40 drives, og hvorved eens fuldkommene Rett

overbrydes kaldes Urett. Eolb.NF.1.27. 2)

[16.6] GJ bryde, brække itu; brække (over);

bryde over (se III. bryde 7.8;!/ oftest i part.

overbrudt brugt som adj. Moth.B41 7.

VSO. Hans Liv var i dette Øjeblik som
en overbrudt Søjle, han selv som en Torso.
Hebo.MD.lOl. 3 (mønter) var beskadigede
og overbrudte. Aarb.1934.129.

|| f i videre

anv. (jf. III. bryde 2.i) : afbryde, uden vi-

50 dere dermed (0: forhandlingen med hol-

lænderne) at hindres og ofverbrydes, ven-
der (historien) sig til Forhandlingen med
de Syenske.Slange.ChrIV.1350. jf.: de vare
kied af en uov erbrudt Medgsing. Kraft.
VF.61. de (nyder) en fast uoverbrudt Hel-
bred. smst.185. 3) (jf III. over 7.i, IIL
bryde 2.i)'f hæmme; kue; undertvinge. *Vi
maa da . . adlyde

|
. . vor kiære Faders

Røst;
I
Vi maa ey skone os, men ganske

60 overbryde |
Den vor Temperament be-

hagelige Brøst. Clitau.IR.13. -brække,
V. vbs. -ning (VSO.). 1) [16] (dagl, næsten

vulg.) tilsøle med bræk (4). VSO. Alle de
Fødevarer, som Fluen saaledes besøger,

bliver . . overbrækket med Fluens MsLve-

indhold. DagNyh.''hl930.7.sp.L 2) [16.6]

88*
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CP (1. hr.) brække itu; brække over (se brække
b.ii). en Overkonstabel . . har havt det

Uheld, at overbrække Dannebrogsmæn-
denes Sølvkors, hvormed han var be-
nsiSLdet MR.1810A46. Stangen var over-

brækket. F-SO. -brænde, v.[16.6] [-ibr^n'a]

brænde itu; brænde over (se II. brænde 23(i)j;

især i part. overbrændt brugt som adj. igien-

nem disse Flammer fare de fine Traade,
uden at Ilden faaer Tid til at overbrænde
dem. Thiele.Breve.167. en Snor (der) laae

løs, fordi den var overbrændt. Commis-
sions-JDom i Justitssagen betrefende Mordene
iStøby.(1852).13. -brænder, en. 1) (fagl)
øverste brænder (1) yaa porcelænsfabrik.

Bergs.GF.1.9. 2) (1. br.) kakkelovn, der kan
brænde over (se III. over 23.1^. hvor der
ikke er Overbrænder eller Centralvarme,
synker Temperaturen stærkt i Løbet af

Natten umiddelbart ved Vinduerne. 5erZ
Tid.'Vil934.Aft.6.sp.4. -bud, et. 1) (fsv.

ivirbudh, oldn. yfirboS; til III. over 7.2) f
myndighed, herredømme (over). Rothe.NS.
1.114. 2) (fagl.) bud (5.2) af højere grad.

Overbud ved Statstelegrafens Hovedkon-
tor, ^.l^.FoUlxl921.10.sp.6. 3) [19] bud
(4), især ved auktion, der ligger over (højere

end) et andet ; ogs. undertiden om ell. m. særlig

tanke paa det beløb, hvormed et saadant bud
overstiger et andet. Moth.B477. Leth.(1800).
En har kjøbt et Huus . . med alle For-
maliteter; og nu kommer en Anden og
vil gjøre Overbud. Hrz. 11.97. Derefter
raabte Fuldmægtigen . . at intet Overbud
(d : ved en auktion) maatte være paa mindre
end 50 Rål.JakK7iu.S.89. || billedl Siden
Et Besøg har Dr. Brandes ikke skrevet
noget, der har slaaet igennem ved Siden
af denne Perle i hans Produktion. Under
Loven er et stort Overbud, en Sejr baade
for Omfanget og Dybden af hans Kunst.
Hørup.II.398. de liberale . . har mægtet
at virke ved overbud i deres løfter til

vælgerne. PLæssøeMUller.Det moderne Eng-
land.(1905).65. -bnkkende(s() , præs.
part. [6.2, 18.2] (ogs. oven-. Bahb.E.IV.363.
Feilb.). i forb. komme overbukken-
de (s) paa ell. over (Feilb.II.765), (nu
kun dial.) komme over, træffe paa uventet

ell. uforvarende, pludselig; overraske. JR
Paulli.JM.16. Jeg kommer her over-
buckendes paa ham, da hånd sidder og
anvender ald sin Veltalenhed paa at for-

leede jeres Hustrue til Utugt. KomGrønneg.
11.251. Seer De ikke Mohren, der kommer
listendes saa sagte frem og . . kommer
overbukkendes paa Molisendra? BiehLDQ.
III.239. jPeiZ6.^t«.ovenbukkende). OrdbS.
(Sjæll). se ogs. u. I. bukke 1. -bukser,
pi. [2.3] (nu 1. br.) om bukser, benklæder i

modsætn. til underbenklæder. Holb.IV.695.
Mandskabet . . skal bære Underbuxer un-
der de lange, vide Overhuxer. MR.1833.
451. Karl den Store . . bar snævre Lærreds
Underhoser, derover snævre farvede Over-
bukser. YortHj.II3.5. -bund, en. (jf.

over- 1.1 ; snedk.) det modsat bunden liggende
øverste bræt (ovendelen) i en reol. Haandv.
170. -byde, v. [-|by-'38] vbs. (sj.) -else

(Brandes.V.538), jf. -bud (3). 1) [12.3] f
ansætte for højt; holde i for høj pris. over-
byde sine Yarer. vAph.(1759). 2) [19] byde
(en) over (især paa auktion) (se u. II. byde
8.7j. vAph.(1759). Her (o: paa torvet) skulde
og vaages over, at de Rige ey overbød

10 den tsLttige.Argus.l771.Nr.21.4. *Du byder
paa ham (d: en mulat). Overbyde maa

|

Du selv min Mand og Alle. Du kan gaae
|

Saa høit i Kjøbe-Summen, som Du vil.

HCAnd.X.90. Boghandlerne i St. Peters-
borg overbød hinanden for at forlægge
hans (o: Krilovs) Fahler. Holst.IV.170.

||

billedl.: (søge at) overgaa, distancere. Var
(Baggesens) Satire sløv, velan, saa kunde
den desbedre oversees, og, om det var

20 nødvendigt, overbydes I Grundtv.Udv.III.
631. især søgte Damerne at overbyde
hverandre i Fragt Hauch. III. 353. Kir-
kens Mænd (har) til Tider efter Jødedom-
mens Forbillede overbudt hinanden i at

nedsætte Hedningernes hele Aandsliv.Z^ra-
rup.L.273. -bygge, v. vbs. -ning (s. d.) ell.

(1. br.) -else (JernbaneT.^U1934.13.8p.3). 1)

bygge oven paa ell. oven over noget; dels [1]

i al alm.; dels [2, 15] (nu især): bygge tag
30 olgn. over; forsyne med overbygning {2); ofte

i part. overbygget brugt som adj. vAph.
(1764). (jærnbanelinien) maatte overbyg-
ges for at beskyttes imod Snee og Uveir.
l)agbU^U1869.3.sp.3. svære Murlevninger,
der i de sidste Aar ere blevne overbyg-
gede af en fransk Missionsskole.iS'cAarZm^.
Reisestudier.(1892).159. en Række pragt-
fulde, overbyggede Gaardsrum. Ponf.LP.
IV.18. (nu sj.) m. obj., der betegner det byg-

40 gede: En Brønd med et overbygt Tag. VSO.
1.545.

II ^ m. h. t. fartøj, store, overbyg-
gede Baade . . ladede med Hø. Seete i

nogen Frastand ligne de Smaahuse. S'ofef.

IV.178. Findes der tre Dæk i et Skib,
kaldes det underste Banjerdæk. Lægges
det øverste Dæk højere op i Skibet end
almindeligt, siges Skibet at være over-
bygget. &sA:Jews.)Søm. 7^.

Il
uegl. de Dyb-

der, hvori den af Virkeligheden skjulte
50 og ligesom overbyggede Sandhed boer.
Hauch. (NordiskUniv. Tidskr. II. (1856). 3H.
36). Smuk lille By . . Og se Kirken, saa be-
skyttende den overbygger det hele. And
Nx.D.286. hans virkelig gode Tanker .

.

overbyggedes (alt for ofte) af en Urskov
af uklare og ugennemtænkte Indfald. Tilsk.

1921.11.263. 2) [15] (1. br.) bebygge over det

hele. Paa denne gandske Plads er ikke en
fodbred Grund, som ikke er overbygt med

60 Huse. Reiser.I.203. Steder, som ere over-
byggede med hele Qvarterer af en stor

Stad. Heib.Pros.II.426. VSO. jf.: Byen selv
(o: Randers) og alle Omegnens Landsbyer
var formelig overbygget med Storkereder.
Pont.D.194. -bygning, en. [1, 2, 15] 1)

(sj.) som vbs. til -bygge. VSO. MO. 2) hvad
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der er bygget oven over ell. oven paa noget;
dels ("morfs. Underbygningj i al olm.; dels

om hvad der er hygget som et tag olgn. over
noget (^ m. h. i. fartøj; især om de paa
øverste dæk værende opbygninger, fx. hak,

hytte, brohus). De toge derpaa Mastene,
Seilene og Stængerne af det (o: et skib),

Off brøde dets gandske Overbygning af

tu Brænde. Beiser.I.451. en hvælvet Over-
bygning . . over dette Alter. Molb.Reise.
111.94. det ene (taarn) bærer en høist
uskiøn Overbygning af Træ med Altan.
Trap.^1.868. Spillet forude paa Overbyg-
ningen over Folkelukafet havde . . Mes-
singbeslag.Z)mcAm.PF.44. Ligvognen hav-
de en Overbygning som et Hus. Buchh.
8P.39. Broens Hovedbestanddele er Over-
bygningen og Fillerne. Sal.UV.46.

|| (fagl.)
om selve vejbanen ell. (jærnb.) om sporet og
ballasten. OpfB.UI.lOO. LandmB.I.402.

\\

(bogtr.:) overbygningen . . kaldes alle tegn,
dele af tegn og udslutninger til overhæn-
gende noder over systemlinierne. Selmar.^
442. -bygning^s-dæk, et. (til -bygning
2) ^ det øverste dæk i moderne krigsskibe.

SaVVI.616. -bære, v. [24.i] vbs. -else

(s. d.) ell. (sj.) -ing (DagNyh.^l^l930.11.sp.3).
(ænyd. d. s., fsv. ivirbera; jf. bære over u.

II. bære 9.9 samt overdrage 3) 1) (nu kun
dial.) bære (som en byrde); udholde; taale;

døje; finde sig i; ogs.: bære over sit hjerte.

*hver Fortred, jeg har i Verden over-
ha.a.ren. Falst.Ovid. 85. Du kan rigtignok
være glad for det Sind Du har. Der var
nok ikke ret Mange, som kunde saadan
have overbaaret det. AntNiels.FL.il.187.
Jeg kunde dog ikke overbære at blive
rent borte (fra kirke), for vi sang endnu
de gamle, kønne ^2^mer.RasmHans.M.II.5.
OrdbS.(Sjæll.). || m. overgang til bet. 2; især
i /brfc. overbære noget med taalmo-
dighed. Alt dette havde de Svenske
med Taalmodighed overbaaret, hvis hen-
des (o: dronning Christinas) Ødselhed og
Pragt ikke havde gaaet saa vit, at Riget
truedes med en total Ruine. Holb.DE:.IIL
99. maae man end lide meget af sine
jævnlige for at leve i Eenighed, hvor me-
get meere bør man ikke lide og overbære
af sin Øvrighed, om man vil have et sta-

digt Regimente. sms<.J.57(5. JRPaulli.SB.
18. Cit.l764.(KirkehistSaml.I.171). der var
meget, som maatte overbæres med ham,
skjøndt han havde holdt op med at drikke.
OleNygaard.Min Livsførelse. (1886).ll 7. 2)
(nu kun i part. overbærende (s. d.)) af taal-

modighed, eftergivenhed, skaansomhed und-
lade at straffe (en person) for, tage repres-

salier for, blive opbragt over fejl, forseelse

olgn.; se gennem fingre med; bære over med.
2.1) (m. overgang til bet. 1) m. tings-obj. *Er
Rutilus vel Fromheds Spejl,

I
Hvoraf hans

Søn kan lære
| Med Sindighed en liden

Fejl
I
Og Brøst at OYerhære. Falst.188.

Intet er vel billigere paa denne Klode,
end . . at overbære Feil, at taale Skrøbe-

ligheder. Basth. Tale. (1 796). 13. 2.2) uden
obj. »Hvor ædelt har I vidst at overbære,

|

Naar ieg . . feilet har. Thaar.ES.503. »Sin
Kvindes Hoved er en Ægtemand . . | Han
Styrken har, ej for Tyran at være,! Men
for at værge og at overbære. Grunatv.88,
V.610. "Det er deres Hjertes Bøn og Be-
giære,

|
At Publikum naadigt vil overbære.

Winth.II.167. || i forb. m. med til nærmere
10 angivelse af fejlen, forseelsen olgn. •Med
Smaafeil skiemt og overbær, I Men stræng
mod . . Udyd vær. Bagge8.IV.188. da vn
De (lære) at overbære med min Svogers
skarpe Kanter, uden at støde Dem paa
disse. Gylb.V.181. \\ m. præp. med til nær-
mere angivelse af personen, min foresatte
Øvrighed (har) ladet sig bevæge til at
overbære endoff denne Gang med mig.
Cit.l744.(AarbKbhAmt.l926.124). »Ven bør

20 overbære med sinYen. Oehl.T.183. Bagger.
11.336. -bærelise, en. [24.1] [-,bæ-'r8lsa,

o^s. (nuar'bæ'ralsal {ænyd.a.s.,jf. glda.over-
bærels, forsvar, beskyttelse (Suso.102); nu
l.br.) vbs. til -bære (2); især: det at være
overbærende; overbærenhed, den Velvillie

og Overbærelse jeg engang troede at

spore hos Publicum. jBa^^e8.L.J.^i7. med
den Syge maa man have Overbærelse.
Oehl.HrS.217. Jeg trænger kun til Menne-

30 skenes Godhed og Overbærelse. Jeg har
til Overmaal erfaret min Svaghed. Schand.
F.485. ADJørg.I.203. han gjenløste dem
for sin Kjærligheds og sin Overbærelses
Skyld (Chr.VI: fordi band sparede dem;
1931: I sin Kærlighed og Skaanselj. £».
63.9. -bærende, part. adj. [24.i] [couar-

'bæ-'rana, ogs. 'couaribæ'rana] (især iD) til

-bære 2: som bærer over med en (noget),

viser skaansomhed over for en, ser gennem
40 fingre med ens fejl, forseelser olgn. vAph.

(1759). Skuesp.IX.12. Jeg veed man maae
være Overbærende med en Ustuderet Be-
gynder. HCAnd.Breve.I.l. om han mister
sin Forstand, saa vær overbærende (Chr.

VI: hold ham det til gode;. Sir.3.12. Jeg
har siddet her og tænkt paa mig selv som
paa et Væsen, jeg holder meget af og for-

staar og tilgiver og er overbærende imod.
Stuck.FO.75. han svarede med et over-

50 bærende smil
j -bæren-bed, en. (især

GJ; det at være overbærende (jf. -bærelsej.

*Han føled' egen Svagheds Feil med Smer-
te,

I

Mod andres idel Overbærenhed.Pram.
(Rahb.LB.II.233). En dyb Uvilje, der dog
ingenlunde udelukker Overbærenhedens
gode Lune, har beaandet hende her. Bran-
des.VI.314. hun saa med smaatræt over-
bærenhed paa manden. AnkerLars. VS.176.

t -badi^, adj. (ænyd. offuer-bødig, -bo-
60 di^, -budig, -baadig, -bøden (PJ Colding.

Kircke-Historie.(1614).Nn2r), fsv. ouer-bu-
dhugher, -bodhugher ofi.; fra mnt. overbo-
dich, villig, rede (til), holl. overbodig, be-

redvillig, flot, overflødig; maaske egl.til over-

byde; smZ. ærbødig) 1) beredvillig; rede;

parat; ogs.: lydig; ærbødig (Rostgaard.Lex.
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052c); kun som præd. over alt dette, er

hånd (o: en johanniterridder) overbødig i

Nøds-Fald ald hans Middel til den Ro-
merske Kirkes Beste at anvende. P/fw^'.

DP. 902. Gram. (KSelsk Skr. IV. 101). de
vare . . overbødige at afhielpe den Mis-
forstand, som var imellem Kongen og
Staden Hamborg. Slange.ChrIV.791. 2) som
adv.: overmaade. Over-bødig fvilå.Rostgaard.

Lex.052c. -bøje, v. [14.2] [-,b(oi'8] (jf.
foroverbøjet; 1. br.) bøje (noget) i en vinkel

henover noget. VSO. Hvor man ikke øn-
sker at samle Smaaæskernes Hjørner ved
at overbøje og fastlime Hjørnelappen .

.

der bortskæres disse Hjørners Firkanter
helt. Haandgern. 383. CP -civilisation,
en. [12.4] (jf. -dannelse, -kulturj for vidt

dreven (paa bekostning af andre værdier
udviklet) civilisation. Emancipationen er
Menneskeracens Ødelaeggelse, og en Følge
af Overcivilisation. LTuxen.En MalersAr-
bejde.(1928).317. saa ofte man paa Over-
civilisationens Højder har ment, at nu var
Religionens Træ rodhugget, er det igen
begyndt at skyde. OGeismar.(DagNyh:^^k
1984.2.sp.l). GJ -civiliseret, part. adj.

[12.4] (jf. -dannet, -kultiveret^ som besidder
ell. vidner om overcivilisation. Larsen, dette
overciviliserede Land. KLindemann.Vi skal

nok blive berømte. (1933). 24. -daad, en.
(ænyd. offuer-daad, -dath, overgreb, overmod,
fsv. ivirdadh, overmod, luksus; fra mnt.
overdat, holl. overdaad, til IH. over 12.4,

egl. om handling ell. handlemaade, hvorved
et vist (rimeligt) maal overskrides; nu 1. &r.)

d. s. s. Overdaadighed 2-3. *Tre Aar for
Calmar-Krig, da Folk var meere riige

|

Af Vellyst, Overdaad man vidste lit at
siige. Holb.JPaars.4. den byrdefulde Over-
daad, som en latterlig Hovmod har ind-
ført ved BegTSLYe\seT.Bahb.Tilsk.l796.3?4.
vilde han nogensinde for sin egen Per-
sons Skyld have tilladt sig den Overdaad
at kjøbe Malerier. Goldschm.VIII.34. *hen-
des Tunis-Tæppe,

| som skøndt langt og
bredt dog næppe

[
al den Overdaad op-

fanger:
I
Amethyst, Topas, Smaragd.

Drachm.SB.117. han (gav) aldrig en Skil-
ling ud til Overdaad eller Unytte. Thyreg.
UdvFort.II.356. TroelsL.II.92. Det er dog
for galt, det er ved Gud Overdaad (o : at
spise gaasesteg).AnnaBloch.Fra en andenTid.
(1930).33.

II t til overdaad, overmaade
meget; overdrevent; ødselt; til overflod. Lu-
copp.TB.B3r. At spise, drikke, sove ..

til Overdaad.JSøt/s^.iSJ^9.
|| hertil (nu næppe

br.; jf. u. Overdaadighed 2j Overdaads-sa-
g(er) (Rahb.LB.II.99), -vare(r) (sa.Tilsk.
1801.293. Ing.PO.IL200).
overdaadig, adj. [(ouar'då-'di] adv. d. s.

ell. -t ell. (t) -en (Moth.D3. VSO. JakKnu.A.
134). (^rZda. offuer-dadig, -dadhigh (Bimkr.);
fra mnt. overdadich, a/l. af overdat, se

Overdaad)
1) (nu kun dial.) overmodig; hovmo-

dig; ogs.: kaad; vild; ustyrlig, forhaa-

nere, hofmodige, overdaadige (1819: op-
blæste; 1907: PrsHere). Rom.l..80(Chr.Vl).
Imod fremmede ere . . De Florentiner
Overdaadige. Pflug.DP.249. EPont.Men.
III.478. *Fører ej saa overdaadige Ta-
ler I

I
Hvad nytter det, I højtravende pra-

ler,
I
Ordet af Mund ganger kæmpelig ud.

Grundtv.SS.IV.88. Esp.251.

2) som hengiver sig til ell. vidner
10 om, henhører til vellevned, luksus olgn.

2.1) om person; dels (nu næppe br.): som
hengiver sig til vellevned, lever i luksus; dels

(nu kun m. overgang til bet. S) : umaadehol-
den (med livets goder ell. med sine midler);
ødsel. Schach Jehan var . . en overdaadig
og vellystig Herre. Ilolb.Hh.L88. en Over-
daadig bekymrer sig ikke om den tilkom-
mende Tids Fortredeligheder. Skuesp.V.
447. Bønderne i Rheinthal ere desværre

20 meget overdaadige . . De . . smage aldrig
Vand, men giøre Most af Æbler og Pæ-
rer, hvilken de drikke foruden Vinen.
Bagges.DV.XI.109. som Egnens store re-
ligiøse Velgører — hvad kan ikke et Ver-
densbarn blive til, naar han er rig og
godt Hoved og overdaadig. Brandes.X.117.
(Wiedewelt) har været . . overdaadig med
Anvendelsen af kostbart Materiale (til

Bernstorffstøtten). JLange.1.118. 2.2) (under-
30 tiden m. overgang til bet. S) om ting ell. for-

hold: præget af ell. vidnende om vellevned,

(lyst til) overdreven, ødsel kostbarhed, pragt,

luksus; luksuriøs; luksuøs, hun . . over-
strøede sit Hoved med Aske og Skarn
istedetfor de overdaadige, vellugtende Sal-

ver. St.tEsth. 14. 2. den yngre Søn (ødte)

sit Gods i et overdaadigt (1907: rygges-
løst) Levnet. Luc.15.1 3. Overdaad skader
ikke i et land hvor de overdaadige ting

40 forarbeides. Holb.DNB.589. Tusinder af

Herrer i glimrende Uniformer og Damer
i overdaadige Toiletter. BMUnter.E.I.130.
der gik unge Handelsmænd med meget
vide Benklæder og overdaadige Cigarrør.
JVJens.D.8. Middagen var noget af det
Overdaadigste med Hensyn til Retternes
Mængde og Vinenes Ælde. VortLand.^/s
1905.2.sp.l.

3) som findes i rigt, overstrømmende
50 maal ell. er præget af største frodig-

hed, yppighed; af mægtige dimensioner;
overmaade ell. (tidligere) alt for, overdrevent

stor, stærk, rigelig; ogs.: udmærket; fortrin-

lig, vores gamle Digtere have . . foragtet
al Orden og Konst i deres Fortællelser,

givet overdaadige Beskrivelser over det
hekienåte.JSneed.1.72. den overdaadige
Evne til Karakteristik (hos Holberg). Bran-
des. 1. 174. ved Neapels Golf, hvor Solen

60 sørger saa overdaadig for Lys og Varme.
JLange.III.198. han bandte overdaadigt
og rigt. JVJens.HF.3. De to Fyre var
i overdaadigt Humør. AndNx.PE.IV.50.
„Thersites" (1537) . . en for sin Tid mær-
kelig fri og frisk Spøg om en overdaadig
Skryder og Kryster. NMøll.VUtt.II.615.



1406 OTerdaadlghed Orerdom 1406

(i) første Halvleg spillede han (o : en fod-
boldspiller) aldeles overdaadigt.Po?.'/»i934.
4.8p.4.

Over-daadig-hed, en. [(ouar'då'di-

jhe'fl] flt (1. br.) -er. {glda. offuer-dadughet,
-dodighed; fra mnt. overdadicheit) det at

være overdaadig. 1) (nu ikke i rigsspr.) til

overdaadig 1: overmod; hovmod; kaadhed.
nu rose I eder i eders overdaadigheder
(1819: Hovmodighed; 1907: Overmod;.Jac.
4.16(Chr.VI). jeg vil ikke tilbede nogen,
uden dig, min Herre I men jeg vil flcke

giøre det af overdaadighed ('jf87i.Hovmod;.
St.tEsth.l3.15(Chr.VI). Slange.ChrIV.1329.
2) til overdaadig 2: det at leve i vellevned,

omgive sig med luksus olgn. ell. (især tidligere

ell. m. overgang til bet. S) ødsle sine midler
bort, være ødsel; ogs. (mere konkr.) om selve

nydelserne, luksusgenstandene osv. Sparsom-
melighed har paa den ene Side Overdaa-
dighed, paa den anden Side Gierighed.
Hørn.Moral.1.36. det er en umaadelig Over-
daadighed, at bruge saa kostbare Haar til

Strømper og Klæder.Holb.Kandst.V.3. I er
en Ødeland, I kommer her ansettendes
som en Princesse, og jeg kand icke taale
at ansee saadan Overdaadighed. KomGrøn-
neg.II.200. Arrestanten nyder . . alle Over-
daadigheder. PAHeib.R.II.110. Kniplings
Fabriker . . arbeide egentlig for Overdaa-
åigheden. Hallager. 106. (han) viste sig
ædelmodig indtil Overdaadighed mod sine
YenneT.Brandes.VIII.309. vel havde Ul-
rik Frederik Vordingborg i Forlehning,
men hans Pragtlyst og Overdaadighed lod
ham &\tiå iM.aLngel.JFJac.L119. \\ hertil (nu
næppe br.; jf. u. OverdaadJ betegnelser for
luksusgenstande som Overdaadigheds-artikel
(Larsen.), -genstand (S&B.), -sag(er) (Lng.
EF. VI.43), -vare(r) (PAHeib.US.48. Davids.
KK.338). 3) til overdaadig 3: overvældende
frodighed, fylde; overflod, den Overdaadig-
hed af Ynde og plastisk Fuldkommenhed,
hvormed Naturen havde udstyret hende.
Drachm.TJB.163. en Sødsuppe med en
Overdaadighed af Brombærsyltetøj i.Jak
Knu.Q.125. Der var . . i Overdaadighed
af dem (o: kranse). Søiberg.HK.llO. tre dan-
ske Kunstnere i nyere Tid, som har vir-

ket ved deres Fantasis Overdaadighed.
Wanscher.KN.5. -dag, en. [12.2, 23.2] (fagl.)
dag, hvormed en vis fastsat termin overskri-

des; især i ssg. Overdags-penge ('Beholdes
en Bog udover den fastsatte Tid, kan der
opkræves Overdagspenge. Bogens Verden.
1933.45). -dampe, v. [-idam'fea] vbs.-ning
(MO. Meyer.n036). 1) [15] (l.br.) dampe,
indhylle i damp over det hele. Amberg. 2)

[16.2-4] (hos sprogrensere; sj.) sublimere. Sel-

mer.FO.637. Meyer.^1036. -dannelse,
en. [12.4] (jf. -civilisation, -kultur; 1. br.)

overmaal af dannelse (3.2); overdreven dan-
nelse (3.2). vor Dannelse er Overdannelse
og blødagtig Foriinelse. Ing.EF.VIIL44.
D&H. -dannet, part. adj. [12.4] (jf. -dan-
nelse, -civiliseret, -kultiveret; 1. br.) som

besidder ell. viser et overmaal af danntlu.
Fiskerpigen var . . bleven en elskelig ud-
dannet — ikke overdannet Vnomti.Blich.
(1920).XXIX.84. -del, en. (i7Wa.øwer-
deel; jf. -part samt over- l.i) den øverste
del af noget (mods. Neder-, Underdel;; nu
især om den øverste del af (mindre) gen-
stande (møbler, redskaber olan.). du skal
beslaae det (o: alteret) mea punrt Guld,

10 dets Overdeel (1931: Pladen; og dets Si-
der rundt omkring. 2Mos.30.3. Slæder med
Overdelen af en Vogn paa. Engel8t.(IUi8e'
iagt.II.125). (hyttens) Vægge murede han
af Kalksteen . . og Overdeelen beklædte
han med Tang.Blich.(1920).XIX.137. Over-
delen af Ansigtet. Kierk.I.290. Man fryder
sig grænseløst i Salens (o: tilskuerpladsens)
Overdel og B&ggrnnå. HBrix.(Ttlsk.l922.
11.163). Damesnøresko . . Overdelen af

20 hvidt Stof, brune Officershæle. PoK«^.
ICosterbUya924.2.8p.l.

fl
(nu 1. br.) om den

. øverste del af kroppen; overkrop (og hoved).
LTid.1738.243. Studenten . . der havde
Parapluie med, var saa god at byde mig
Armen og beskjøttede saaledes min Over-
deel mod Regnen. Cit.l820.(RibeAmt.l921.
438). (konen) gjorde . . et Indtryk, som
var hendes Overdel gjort af Sjaler, skræ-
vende bunden paa Kryds og paa Tvers,

30 det ene over det andet. BangJt.147.
||
(især

dial.) øverste (overkroppen dækkende) del af
et klædningsstykke ; spec. om kjoleliv. Hvor-
dan var Særken? Bestod aen af Oplod
(Overdel, Liv) og ^eåevdeU FoHNut.V.
43. Kjole . . med sandfarvet Overdel. Po-
litiE.KosterbUyil922.1.sp. 2. OrdbS.(Fyn).

II t jordens overdel, jordens overflade.

lMos.2.6(Chr. VL). EPont.Atlas.L387.
jj (jf.

over- 1.2; t om den øvre (nordlige) del af
40 et land. Piacenza er en af de reenligste

oc behageligste Stæder i den Overdeel
af Italien. Pflug.DP.157. -destillere, v.

[I6.2] (fagl.) destillere over (se destillere l.i

slutn., 1.2;. 1) trans. (jf. -drive 1.2). JC
Lange.NV.96. Green.UE.183. SaWI.71. 2)
intr. JulThomsen. PræparativChemie. (1853).
23. -dige, V. [16.2] [-idi-'qa] (fagl.) bygge
dige hen over. 1566 overdigedes Vidaaen
anden Gang ved Enåhøl. AchtonFriisJL.

50 IL.10. -direktør, en. (f Ober-. vAph.
(1759). PAEeib.Sk.IL.316). øverste direktør;

generaldirektør; spec. (foræld.) om embeds-
mand, der stod i spidsen for borger- og al-

mueskolevæsnet (stillingen nedlagt 1866). Bek.
^U1855.§1. Leo van Puyvelde, Overdirek-
tør for de kongelige belgiske Museer.
Tilsk.l934.L.378. -doktor, en. (nu kun
spøg.) overlæge; spec. (foræld.) om skibs-over-

læge (jf. -mester 2;. Harboe.MarO. VSO.
60 IV.0277. -dom, en. {oldn. yfirdomr; l.br.)

dom afsagt af en overdommer ell. overdom-
stol, (lagmandens) Myndighed strakte sig

ogsaa til at afsige Overdom, eller høiere
Kiendelse. Molb:(HistTidsskr.IV.474). jf.:

(vi) ville . . lade (denne dom) gaae Frem-
tidens Overdom i M0de.sa.BlS.il. 325.
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-dommer, en.ff Ober-, PAHeib.US.489).
{ænyd. d. s., oldn.jiirdomsiTi;' nu ikke som
embedstitel om danske forhold) øverste dom-
mer; dommer i en overret, overdomstol. Hvo
som stævner nogen Underdommeris Dom
toTOveTdommeTe.DL.l—6—13.Eolb.DNB.
676. Hvor ung han end var, blev han
dog Overdommer over alle Retter i Ri-

get.JSneed.IX.37. Den vestindiske Lands-
overret skal indtil videre beklædes af

een OveråommeT. Lov^^hl857.§ 1. den ir-

ske OYeTåojnmeT.Brandes.V.406.\i øverste

dommer ved konkurrencer. BerlTid.^^/slOSé.

Aft.S.sp.l. II
uegl. Gud . . den store Over-

dommer. LTi^-i/^^. 555. Heiberg, den i

dansk Literatur almægtige Overdommer.
Brandes. II. 383. -domstol, en. øverste

domstol; domstol, hvortil der kan appelleres

fra en anden (andre). Kongen (har) sat

de underordnede Rettens-Betiente . . un-
der Opsigt af Overdomstolene. Forordn.
^U1796.Indl. Noget senere fik Åbo endnu
en overdomstol (kaldet landsretten) for

hele Finland. Barfod.Tænkt og følt. I. (1882).
54. LovL.X.1024. -drag;, et. flt. d. s.

(Sal. 1. 514). (ænyd. d. s. (i bet. „bevægelse

hen over")) vbs. til -drage. 1) t3 til -drage
1; især konkr., om det dækkende tynde lag,

hvormed noget er overtrukket; overtræk, bruge
. . Fernis til Overdrag paa Kobberstik. JF
Bergs.HK.599. Samme skidne Overdrag

Eaa Huden iagttages ved enhver Sygdom
vor Transpirationen er forhindret. -Bi^Z

Læg.1818.10. (solens lys) over Dugdraaber,
der hænger i blomstrende Lyngtoppe og
tindrer gennem et let Overdrag af fin og
svindende Ange. Skjoldb.A.14. et Overdrag
af Tjære (o: paa et hønsetrug).VortHj.III4.
41. 2) t vbs. til -drage 2. 2.1) til -drage
2.1. VSO. 2.2) til -drage 2.2. *„Det Hværv
har Danqvart overdraget Eder?" . . „Hans
Overdrag

I
Har jeg just ei hehov. ** Rahb.

Tord.50. Ved frivilligt Overdrag. 750. det
var en gammel Skik i Israel ved Indløs-
ning og Overdrag til at stadfæste enhver
Handel med, at den ene drog sin Skoe af
og gav den Anden den. Ruth.4, 7 (Lind-
berg).

OTerdras:e, v. ['couaridra'qa] præt.
•drog; part. -draget ell. (nu sj. i rigsspr.) -dra-

gen (som fk.: Bab. 2.19(1931 afvig.). Holb.
Rpb.II.2; (nu ikke i rigsspr.) efter være m.
subj. i intk. ell. flt: Pfiug.DP.13), flt. (nu sj.)

-dragne (sm8t.403. PAHeib.L359. ZakNiels.
SM.lOl). vbs. -else (s. d.), -ning (s. d.), jf.
Overdrag, {ænyd. d. s., glda. offuerdrage (i

bet. S); i bet. 2-S efter fy. iibertragen, mnt,
holl. overdragen)

f) (Jf. drage over (u. IIL drage 14.9^,

oldn. draga e-t yfir e-t) til III. over 15. l.l)

(nu højtid.) forsyne med, lægge et dæk-
kende lag hen over; belægge, betrække,
overtrække (med et lag af noget). Fad-
det er . . overdraget og forvaret saaledes
baade indvendig og udvendig, at det desto
bedre kand holde Fugtigheden. LTid.l725.

75.
Il
næsten kun i forb. m. præp. med. jeg

vil lægge Sener paa Eder og lade Kjød
komme over Eder og overdrage (1931:
overtrækkerJ Eder med Hud og bringe
Aand i Eder, at I blive levende. ÆJ^.57.^.

Ove Bielke (lod) overdrage disse Volde
med Steen. Eolb.Berg.76. *Nu skal det (o:

maleriet) overdrages kun med Fernis. Oehl.

C. 177. da . . overdroges hendes Aasyn
10 med en hed GlødeiaTve.ZakNiels.TF.^ll.
Den ydre Kiste (o: ligkiste) overdroges
ofte med Fiøiel.TroelsL.XIV.llS. hvad
der var i én af Godt og Fint, det forgro-
ves og overdrages med Skimmel i en By
som denne. Aakj.FDD.149. || refl. (et skab)
rummede det, Jens overdrog sig med (o:

iklædte sig) ved sine faa Kirkegange. Ege-
berg.UA.18. 1.2) (nu næppe br.) danne ell.

lægge sig i et dækkende lag hen over,
20 Dødens Farve overdrog hendes Kinder.

Biehl.Cerv.LF.il.162. Kun da hun (i sin

fortælling) kom til den for mig saa smerte-
lige Periode . . overdrog en pludselig Skye
det glædestraalende A&syn. Blich.(1920).
y111.77. En brændende Rødme overdrog
Frøken Nærums YLindev. Boeck.UH.45.

2) til III. over 16.2-4. 2.1) (nu næppe br.

uden for vbs., se Overdragning^ ; bringe,

føre fra et sted, en person ell. en tilstand til

30 et andet (en anden); overføre, det An-
stikkelsesstof, der overdrages fra det syge
til det sunde Menneske. Æskulap.(overs.
1799).23. imellem Nationerne blandes ..

Fremmede, som gjerne overdrage noget
af deres Sprog paa det, de lære. Breds-

dorff.Afh.4. jf.: (digtene) ere overdragne
til F&^iret. Blich.(1920).XXV.126. 2.2) af

-

staa en besiddelse, rettighed til en anden;
lade besiddelse, rettighed (især : paa juridisk

40 gyldig maade) overgaa til en; ogs. om over-

førelse af forpligtelse, der paahviler en, til

en anden person (mod vederlag); især i forb.

m. præp. til ell. m. obj. og hensobj. Den,
som Vexelen bekommer at betalis til han-
nem selv, eller hans Ordre, haver Magt
til at overdrage til een anden Vexelbre-
vet.DL.5—14—18. Dublin overdrages de
Norske tilBehoelse. LTid.1741.67. da skul-

de Brylluppet feires ogBrudgommen over-
so drages alle Borgherrens Herligheder. Ing.
EF.1.174. Navnlig vil den (o: arbejderens

pligt) i Almindelighed ikke kunne over-
drages til Andre. iassen.iSO.678. Under-
tegnede . . skænker og endelig overdrager
herved . . til min Hustru . . en Kapital,
stor (osv.).JurFormularbog.^76. Genforsik-
ring finder . . Sted, naar en Forsikrer ikke
ønsker for egen Regning at løbe hele den
Risiko, der flyder af en ham overtaget

60 Forsikring, og derfor overdrager en Del
af den paagældende Risiko til en anden
Forsikrer, som da faar forholdsmæssig An-
del i Forsikringspræmien. 5«^.^IX 565. ||

i videre (især spøg.) anv. „jeg vilde ønske,

jeg havde saadan Byld, thi det er meget
sundt." — „Gid jeg kunde overdrage jer
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min.** Holb.GW. IV. 9. jeg velsigner Dig,

og jeg overdrager al den Lykke, som Gud
ellers monne have tiltænkt mig, til Dig.
Gold8chm.I.316. 2.3) betro, tildele (en) et

hverv olgn. *Byeskriveren man da Com-
mando overdrog. Holb.Paars.305. den, som
af Nationen selv blev overdraget Magten.
ACHviid.Dagbog.II.(1787).48. det skulde
overdrages mig at udarbeide et Forslag.
Mynst.Levnet.257 . (han) vilde nu skrive
til Ludvig for at overdrage sine øcono-
miske Anliggender. Gylb.Vll.165. vi over-
drager Dem hermed Leveringen. iw^Zv.

3) (jf. in. over >24.i^ f d. s. s. overbære
(1-2). Moth.DllO. Marcus Aurelius havde
med stor Taalmodighed overdraget hans
Feyl; ja ikke alleene overbaaret, men
end ogsaa undskyldet og skiulet dem. Holb.
Merod. 118. vAph.(l 759).
over-dragelig, adj. [omar'dra'qali]

(især jur. ell. emb., 1. br.) som kan overdra-

ges (2). vAph.(1759). VSO. D&H. jf.: for

Tilladelsen, der er uoverdragelig, be-
taler (selskabet) 200 Kr. i Afgift til Kjø-
benhavns Kommune. BerlTid.^^/iil904.M.
2.sp.8.

II
hertil Overdragelighed. Brandes.V.

94. hvad Overdrageligheden af Brugsret-
ten angaar, da fremgaar det . . af Regu-
lativets § 9, at den kan afhændes ved Over-
dragelse. DagNyh.^^U1929.11.sp.6. -dra-
gelse, en. [- 1dra- qalsa] ij&s.<i/ overdrage;
især: 1) til -drage 2. l.l) (nu næppe br.)

til -drage 2.i. Overdragelse fra Journalen
til YLo^eåhogen. KiøbmSyst.1.105. jf.: for-

uden ved Samleje gives flere Overdra-
gelsesmaader (o: for venerisk smitte).

Æskulap.(overs.l799).28. 1.2) (især CP ell.

jur.) til -drage 2.2. Holb.DE.II.200. Slan-
ge.ChrIV.420. Overdragelsen (s: af ejen-

dom) er gyldig uden Hensyn til Forudsæt-
ningens Urigtighed eller Bristen, iassew.
A0.104. Overdragelse . . af Risiko, ^or-
sikrO. jf. Forretningsoverdragelse.
Ludv.

II
hertil Overdragelses -afgift, -brev

(Thurah.B.1 72), -dokument, -erklæring, -rets-

handel, -sum, -traktat ofl. 1.3) CP til -drage
2.3. vAph.(1759). Overdragelse af Agen-
tur, iwdv. 2) t til -drage 3. vAph.(1759).
-drager, en. [-jdra-qar] især: 1) (til -dra-
ge 2.1; telegr., telef.) indretning (relæ olgn.),

hvorved overdragning iværksættes. Paulsen.
11.549. 2) (især jur.) person, der overdrager

(2.2) noget til en anden. vAph.(1759). Las-
8en.A0.104. -dragning, en. [-|dra-q,neix]

spec. (til -drage 2.i; telef., telegr.): overførelse

(v. hj. af særlige indretninger, jf. -drager 1)

af en svag elektrisk telefon- ell. telegrafstrøm

ved enden af en ledning til en tilsluttende

ledning med fornyet styrke. TelegrTelef.82.

OpfB.''II.594. -dragt, en. [2.3] (1. br.)

dragt, der bæres over en anden, en Over-
dragt draperet i lange Folder over Under-
kjolen. VortHj.II3.80. PNørlund.Degl.Nord-
bobygder.(1934).108. 1. -drev, et ell. (dial.)

en (Feilb.). flt. d. s. 1) (sj.) vbs. til -drive

2(3): overdrivelse, de lastværdige Overdrev

(fr.orig.: exces; af en Nidkierhed, der er
ligesaa farlig som umenneskelig.VilpA.7^0.
14. m. overgang til IL -drev 2: (belysnings-
direktøren) agiterer . . for Salg af Elektri-
citet og Gas og Koks . . Men naar han
nu har drevet det til at slaa Lyskasser op
Eaa Lysmasterne . . tør det nok siges, at
an er ude i OyeTdTeyet.Pol.V<1924.11.8p.3.

2) (dial.) det, at noget driver over. Feilb.
10 IL -drev, et. (nu i rigsspr. kun foræld, ell.

arkais. Ore-. I ledige Timer. IX. (1877). 386.
Nystrøm. Gentofte. (1916). 33. Rørd. TA. 9.

OrdbS.(sjæll.). jf. NMPet.Afh.III.313.— nu
ikke i rigsspr. Ordriv. „Denne i gamle Skrif-
ter brugelige Form høres endnu i Land-
mandens Tsi\e.'*VSO.). flt. d.8. ell. (nu næppe
br.) -efvAph.Nath.V1.584. Forordn.'''1^1805.

§2. PNSkovgaard.BS.43) ell. (dial.) -er

(OrdbS.(sjælL)). (cewt/d. offuerdreff, ordreff,
20 glda. orædrifi; 1. led er I. Ore (senere ved

omtydning opfattet som III. over; ?*/". Over-
ager u. Oragerj, 2. led er æda. drii t fædrif,
sted, hvor kvæget drives paa græs, sml Stedn.
ILxr; jf. II. -drift) 1 ) (jf. II. Old ; vist kun om
forhold paa Sjælland; især foræld.) betegnelse

for de i jordfællesskabets tid til en landsby
(ell. flere landsbyer i fællesskab) hørende uop-
dyrkede, til dels med krat olgn. bevoksede

strækninger, der stadig henlaa til græsning;
30 ogs. undertiden i al olm. om uopdyrket land

(der henligger til græsning), yderdistrikt om-
kring by olgn. Ingen maa have mere Qvæg
eller Bæster, paa Overdrev, Auret, eller

Fællet, end som hånd haver Jords Vurde-
ring ii\..DL.3—13—28. store Overdrev,
som for 3, 4 eller fleere Landsbyer ere
til felleds Fæedrift, og slet ingen anden
Nytte. EPont.Atlas.1. 401. »Undskyldnin-
gen for min Usynlighed i Staden,

|
I Kon-

40 gens Haves Overdrev —
|
I Kirken — i

Theatret. Bagges. II. 164. »Kornblomsten
voxte paa hans Mark, |

Violen i hans
Overdrev. OehlL.II.lU. Ved Fælledsska-
bets Ophævelse ere næsten alle Overdreve,
og hidtil udyrkede Jorder blevne udskif-

tede, og tagne til Brug. Begtr.Sjæll.II.293.

Paa en god Græsgang vil jeg lade dem
græsse, og deres Overdrev (Chr.VI: faare-

stie; 1931: Græsmarker^ skal være paa
50 Israels høieBieTge.Ez.34.14. (en) Yolå-

grøft . . dannede Grænsen mellem Over-
drevet og de egentlige Bymarker. PontF.
1.11. Gaa i en af disse mange Sommer-
helligdage lidt udenfor Hovedstaden til

Kolonihaverne i dens OYerdrey. VilhAnd.
FM.75. uegl.: *Marken paa ny fik sit gamle
Skjel,

I

Jylland paa ny gaar fra Skagens
Rev

I

Ned til det holstenske Overdrev,
Grundtv.PS.VII.286. || hertil: Overdrevs-

60 jord, -lod (JurFormularbog.^675), -mark,

-part, -plante (MøllH.I V.537. jf. Oreplante

u. I. Ore;, -ret (vAph.(1764). VSO. MO.)
ofl. (OrdbS.(sjæll.)). 2) 03 overf. anv. af bet.

2, især om felt, omraade, der er uopdyrket,

hvor der (endnu) ikke hersker orden olgn.

Han vidste, at dette (o: de skønne viden-

XV, Rentrykt Vio 1934 89
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skaber) var det Overdrev, hvori alle Lite-

raturens Svin Tode.PAHeib.VS.93. En .

.

slet Tid . . truer at henrive Enhver, der
ikke ved Natur og Kunst er en dygtig
Svømmer, og føre ham med Strømmen
paa Slendrianens og Forfængelighedens
Glidd hen ud til Usmagens, Manerens og
det Forkeertes Overdrev. FOBrøndst.RD.
129. Keiserinde i Elskovens vidtudstrakte
Overdiev.Kierli.YI.58. Folkekirken skulde
ikke være et Overdrev for alle mulige re-

ligiøse eller irreligiøse Meninger, ^isfco^

Fr.Nielsen.(1911).3?0. en lille Købmand,
der solgte Bøger, Papir og Smaasager
fra Galanterihandelens Overdrev. KLars.
(Aarbog f. Bogvenner.1925.111). -dreven,
part. adj. [-|dre- v(8)n] intk. -drevet ell. -dre-

vent f 750. Kierk.XIII.398. Saaby.' Feilb.)

ell. (nu næppe i rigsspr.) -dreven (SorøSaml.
11.31); adv. -dreven(t). {perf. part. af -drive

2.3; i rigsspr. vistnok efter ty. iibertrieben
(jf.ffolb.Ep.IV.399); ordet spottedes Biehl.

Maarkl.42.56 og forsvaredes SorøSaml.1.141)
som gaar videre end, hvad der er passende
ell. rigtigt; som er drevet for vidt; for yder-
lig-, vidtgaaende; outreret; ogs.: af en for
ell. særlig høj grad, størrelse olgn. en over-
dreven og ubesindig Iver. JSneed.III.326.
de kaldte ham (o: en konge) den mæg-
tigste, den lyksaligste; de vovede endog
at sige „ . . at for ham var ingen Ting
umuelig.** Kied af at høre saa overdreven
en Smiger lader Knud sig strax bringe
en Stol. Mall.SgH.10. Intet besynderligt
og utroeligt, intet overdrevet (d: hos en
8kribent)\ Ew.(1914).IV.97. Møens Klint .

.

svarede aldeles ikke til min overdrevne
og ved Molbechs Skildringer overspændte
Forestilling. HCAnd.XI.105. han havde en
lille, privat Gjæld. Overdreven var den
ikke, men den skulde betales nn.Tops.I.
127. Han sendte mig de mest overdrevne
Yorærmger.Drachm.E0.283.\\spec.(nu 1. br )
om pris olgn. : for ell. særlig høj. dersom
Regningen er alt for overdreven, saa gi-

ver jeg Ham Klædningen tilbage. PAHeift.
US.541. Prisen syntes mig ikke overdre-
ven. Ørst.Br.I.128. VSO.

\\
(nu l.br.) om per-

son: for vidtgaaende; umaadeholden. „hun
har dog en føelsom Siel." — „Ja, saa yder-
lig føelsom, at jeg slet intet mere føler
for hende." — „Vist nok lidt overdreven."
Skuesp.IX.12. Leth.(1800). være overdre-
ven i sine Fordringer. FiSO. || som adv. (næ-
sten kun som bestemmelse til adj. ell. adv.).
•snart han græder,

|
Snart sig overdre-

vent glæder. PAHeib.Sk.III.390. der vil

findes mange, som af Misforstand vilde
holde denne Sætning . . for overdreven
stræng. NTreschoiv. (Bahb. Min. 1 789. 1. 14).
hverken hendes Særk eller hendes Hænder
var overdreven propre. Schand.O.II.243.

||

hertil Overdrevenhed. Tode.VL290. Mine
Søstre er jo da blevne nogle underlige
Vissenpinde og ugifte af bare sædelig
Overdrevenhed. JakK71u.In.l8l. I. -drift,

en. [3.2, I6.2] (jf. -drive l.i samt Drift 6.2; nu
næppe br.) vej, ad hvilken kvæget drives hen
over (gennem) mark olgn. Have Overdrift
giennem sin Naboes Mark. vAph.(1764).
127. VSO. jf. Leth.(1800). II. -drift, en
ell. (sj.) et (Pamela.1.346). flt. -er ell. (sjæld-

nere) -e (Tode.SJ.1.362. CFSchmidt. Vilde
Træers Opelskning.(1790).7). (ænyd. offuer-
drift, ordreft, glda. oredreft, orddreffth ; af

10 I. Ore og Drift 5.2; jf. II. Overdrev; nu
næppe br.) d. s. s. II. -drev 1. (Hellig An-
ders) erhvervede Slagelse-Bye af Kongen
den Mark eller Overdrift, som endnu bru-
ges af Byen.Holb.DH.L296. de tørre Over-
drifter, de øde Marker ere omskiftede til

frugtbare Agre. EPont.Atlas.I.404. OeconT.
VI.94. Der findes . . store Marker, hvor-
paa mange Byer tillige have Rettighed at

græsse deres Qvæg; Sligt kaldes af Land-
20 manden i Almindelighed en Overdrift. Oec

Mag.1.8. -drive, v. [-|dri-'v8] vbs. -else

(s. d.) ell (nu 1. br.) -ning (VSO. (i bet. 2.z);

se ogs. u. bet. 2.i), jf. I. -drev, I. -drift. {ænyd.
d. s.; i bet. 2 vist først i 18. aarh., efter ty.

iibertreiben; jf. -dreven) 1) til III. over 3,

16. 1.1) [3.1, I6.1] t m.h.t. mark olgn.: drive

kvæget hen over ell. lade afgræsse. vAph.
(1764). 1.2) [I6.2] (nu næppe br.) d. s. s. -de-
stillere 1. Med overdrevne (destillerede)

30 Olier foreener det (flygtige ludsalt) sig . .

til et sæhesigtigtYæsen. Briinnieh.M. 129.
Udvortes bruges den af Viinsteen ved Il-

den overdrevne stinkende Viinsteenolie.
Aaskow.A.162. 2) til III. over 12.8-4. 2.1) (sj.

i rigsspr.) drive (et dyr) for meget, for længe.

En Hests Overdrivning o: det at den dri-

ves over Stalde (o: forhindres i at stalle,

naar den er trængende). VSO. her er Kvæg
og nybære Køer med mig, og overdrev

40 man dem (Chr.VI: dreve de dem . . for-

meget; 1931: overanstrenger jeg dem^ een
Dag, da døde alt Kvæget. lMos.3.3.13(jf
Lindberg), (for-driveren) maatte kjende
alle Kvartererne paa Vejen, forstaa at

„slaa en Stud op" (0: aarelade den), om
den blev y,overdreven*^. Feilb.BL.156. 2.2)

(nu sj.) fremskynde en (legemlig ell. aandelig)
vækst, udvikling for meget. Rug, som har
ligget 3 Uger . . i Jorden, førend den spi-

50 rer op, er i alle Henseende bedre, end
den, der strax lader sig see oven for Jor-
den. Hiin overdriver eller overvoxer sig

aldrig. Fleischer.AK.86. Lad os ikke over-
drive de nemme og de villige (o: børn),

skiønt de kunde blive Professorer, førend
Børne-Aarene ere til Ende.JCLange.B.279.
Indiens paa Grund af svidende Sol over-
drevne og for tidligt modne Væxter. Bu-
bow.BB.44. 2.3) lade overskride et passende

60 ell. rigtigt maal; drive for vidt; outrere. vi

leve i en Tid, da alting skal overdrives.
PAHeib.Sk.II.315. Overdrive sin Høflig-

hed, sine Complimenter. VSO. overdrive
sine Fordringer, smst. \\ anslaa, vurdere for

højt; især: i mundtlig ell. skriftlig fremdil-

ling tillægge noget større dimensioner, betyd-
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ning, værd 08v., en højere grad olgn., end
det i virkeligheden har. Skjalden har ingen-
lunde overdrevet Vanskelighederne, der
ogsaa for vore Øine grændse til Umulig-
heder. Grundtv.BrS.36S. Det, som Beun-
dring og Taknemmelighed overdriver, ta-

ber sig desuden selv i den koldere Be-
tragtning, som Tiden og Vanen medfører.
Molb. BIS. 2Satnl. 1.146. man er tilbøjelig

til at overdrive en Skraanings Stejlhed.
Steensby.Geogr.125. ofte abs.: jeg overdri-
ver ikke, men jeg taler Sandheder, som
jeg nøyagtig har eTfa.retEiv.(1914).V.l?2.

Fredrik Madsen (var) en Fremstiller, der
kunde vove det Kaadeste paa en Scene
uden et Minut at „overdrive", „gaa over
Grænsen". VortLand.'^/i^l90é.l.8p.8. -dri-
velse, V. [-|dri-'valsa] flt. -r. vbs. til -drive,

nu kun til -drive 2.3; især om (mundtlig ell.

skriftlig) fremstilling, der overdriver noget;
ogs. om det, hvormed et vist (passende) maal
4)verskrides. bortmed Overdrivelser i Fædre-
landets iiistone.Engel8t.Nat.64. Uden Over-
drivelse. ie</i.('i800>. Farens Overdrivelse.
VSO. stræbsom og sparsommelig, det var
hun . . at hun nu stjal Brænde — ja, det
var en Overdrivelse af disse gode Egen-
skaber. Schand.BS.259. Hun er klædt med
megen Elegance og god Smag, dog med
den ubetydelige Overdrivelse, der væk-
ker OpmæTksomheå.JMagnus.B.17. -drot,
en. (poet.; 1. br.) drot, konge, der har flere

fyrster, konger under sig; overkonge. *Adal-
stan . . agted blot

|
At vinde Skin af Nor-

ges Overdrot. Grundtv.PS. 11.474. *Som
Andres Undermand du drog herhid, og ej

|

Som Overdrot. Dorph.Sofokles.337. -druk-
ken, part.adj. [12.4] {ænyd. offuer-drucken,
-drucket; nu især dial.) i høj grad druk-
ken, fuld. JJuel.141. Feilb. OrdbS.(Sjæll.).

-dryppe, v. [14.i, 15] vbs. (1. br.) -ning
(MO.). (især kog.) lade noget dryppe ned
over hele fladen, omfanget af (noget); dryppe
(noget) over det hele. vAph.(1759). Havre-
kager, som vare rigelig overdryppede
med Sirup.Hauch.MfB.125. Tieneren over-
dryppede Damen med Sauce. V50. (blom-
kaal) bestrøs derefter med stødt Brød samt
overdryppes med smeltet Smør. FrkJ.
Kogeb.164. -drysse, v. [14,i,15] drysse noget
over hele fladen ell. omfanget af noget. (Kalk.
y.788). overdrysse Maden med Salt. "FiSO.

overdrysse Bladene med fint pulveriseret
Svovl (o: som middel mod bladlus). Bentz.
Stg.18. Jeg kommer fra Neapel, overdrys-
set af . . Aske fra Vesuvs Udbrud. Jør^.
(DagNyh.^^l^l907.Till.l.sp.2). jf.: de med
hvide og røde Smaablomster tæt over-
dryssede Æble-, Pære- og Kirsebærtræer.
Schand.F.82. -dn^g^e, v. [14.i, 15] (ænyd.
d.8., jf.ænyd.ofiu.eTdj(g)ge; nu l.br.) fugte,

bestænke (som) med dug over det hele; især
i part. overdugget brugt som adj. Moth.
D170. Græsset var ganske overdugget.
YSO. -dybe, v. [12,5] [-|dy'ba] (geol.) gøre

for dyb. Man bruger det tJdtryk, at Glet-

scheren har „overdybet" Dalen, d. v. s.

den er for dyb for den Flod, der nu strøm-
mer i den, og for dyb i Forhold til Sidt-
d&\ene. Steenf<by.Geogr.l79. f -dyl(l)e, v.
[16.1 slutn.; 19] {vistnok sa. ord som ænyd.
offuer-dyffle, -diiffle, -diule, av. (dial.)
overdyvla (-divla), fra nt. owerdiiweln,
holl. overdu(i)velen, forbløffe, gøre sig til

herre over, jf. jy. dyvle, tumle (med), nt.
10 diiweln, sværge, skænde, holl. du(i)velen, afl.

af nt. diiwel, holl. du(i)vel, djævel (jf.
djævleø) egl.: overvælde, overøse med for-
bandelser ell. skældsord; overfuse. Moth.^099.

II
overvinde; overvælde; faa magt over. Du

skulle have een af disse fine og falske
Koner, disse spitzfindige Gaster, som veed
at overdylle aeris Mænd med Venlighed,
imidlertid de i smug lader sig opvarte
af andre LiebbsLhere. Kom Grønneg. 1. 184.

20 -dyne, en. (jf. over- l.i^ dyne, man læg-
ger over sig i sengen, hånd sover hen . .

saa søt paa Pine-Bencken, paa Kaarset,
under Sværdet, under Steenene, som paa
det blødeste Senge-Leye, og under den
sagteste Over-dyne. Hummer. JS. 11.97. I

skal faae en Overdyne, som har prøvet
Vinterblæst og Sciroccoregn: min brune
Kappe der paa Knagen. HCAnd.I.187. Vort
Hj.IV3.250. -dyngre, v. [15] [-(døii'a] vbs.

30 -ning ell. (nu næppe br.)- -else (Oehl.(1851).
XXV.171. VSO.). (nu I br.) dække under en
dynge af noget; kaste store masser afnoget ned
over (jf. -dængej; især i forb. være, blive
overdynget med. OecMag.VI.319. Vol-
den, hvis eneste Port Rygierne havde .

.

beskyttet ved at overdynge den med Jord.
Molb.DH.11.357. en Drengeflok, der . .

overdyngede ham selv og hans Kane med
Sneébolte.Hauch.MfB.W. (Pompeji og Her-

40 culanum) bleve begravne eller overdyn-
gede af den Aske . . som udstrømmede af

Bierget.FCOls.(DaFolkekal.l843.159). j| bil-

ledl. *Med Roes vil jeg kun eder over-
dynge. OehLX.129. Han er overdynget med
Forretninger. F50. hans Uniform var over-
dynget med Ordner og Stjerner af Papir.
HCAnd.III.328. f -dyre, v. [12.3] {efter

ty. iiberteuern) 1) ansætte til for høj pris;

forlange for meget for. (sælgeren bør) ikke
50 overdyre Vårene, eller bruge mange Ord

for at overtale, men med et Ord sige den
Priis han agter at sælge for. KiøbmSyst.II.
145. 2) lade betale for meget for; trække op.

Herrerne finde altid hos mig god Spise,

en reen Drik, og ordentlig Opvartning;
og saa bliver ingen af mig overdyret.Ew.
Overs. afMaxVind og Consorter.(1782). 261.

-dyrket, part. adj. [12.4] (1. br.) om jord:
dyrket, udnyttet i for høj grad. den over-

60 dyrkede Jord, hvorom Landmanden siger,

at den er ked af Hvede, træt af for mange
Afgrøder. Hørup.I.155. billedl.: *her (o: i

en knejpe) studerer jeg i Ro og Mag
|
det

kostelige Muld, der skal levere |
vor Frem-

tids Grøde, mens vi Andre (o: kunstnere),

som
I
det Overdyrkede repræsentere,

|

89*
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skal ned igjen i Dybet. Schand.UD. 133.

-dæk, et. 1) jf. over- l.i. 1.l) (1. br.) hvad
der dækker over en del af en adben baad.

Under et Overdæk (i en smakke), som i

et Slags Ruf, sidde Passagererne hulter-

tilhulter. Bagges.DV.IX.95. Kajak . . grøn-
malet paa Overdækket. PolitiE.Kosterbl.^ 110

1923.3. 1.2) ^ benævnelse paa forsk, dæk
(1.2) paa (større) skibe; især om dækket over

hoveddækket (og under salondækket) i større

passagerskibe ell. om dækket over mellemdæk-
Icet (og under overbygningsdækket) i moderne
krigsskibe. vAph.(l?64). Wied.LH.112. Tekn
MarO. SaUVl.616. 2) [2.3] (nu næppe br.)

cykeldæk. Cyclehb.80. I. -dække, et. [2, 15]

(nu 1. br.) hvad der danner dække ell. tag

over noget; ogs. om tæppe, der bredes over

sengetøjet, ell. tæppe, hvormed man dækker
sig i sengen olgn. Af Rends-Dyrenes Hund
gjøre de sig og deres Seng, som bestaaer
af et Under- og OveT-Dekke.LTid.172?.
650. VSO. man kunde ogsaa bruge Klæde-
loftet til dér at rede Seng for en kær-
kommen Gæst . . Skindene til Overdække
hang jo alt i Forvejen deroppe. TroelsL.

11.37. En gammel, vejrbidt Kalechevogn,
hvis Overdække var irret grønt og lod-
dent af Sol og \2eåe.Wied.a.80. Gennem
Tunnelernes Overdække, deres Loft— om
man vil— og langs Siderne driver Vandet.
FoU^hol923.5.sp.2. jf.: *Lagunevandets
Spil,

I
det er ej længer Adria, det kække,

|

men kun et dyndet, slimet Overdække.
Drachm.DJ.I.10. II. -dække, v. [2, 15]
vbs. -ning (s. d.) ell. (1. br.) -else. (jf. -tække

j

1) (især fagl.) danne ell. bygge et dække, tag
olgn. hen over. Bierne skal have noget Vox
til at overdekke deres Yngle-Celler med.
Fleischer.B.157. man (er) i Færd med at

fuldende Overdækkelsen af een af de indre
Gaarde (i Louvre) for der at opstille antik
^kvili^tm. Tilsk.l934.I.U4. \\ ofte i part.

overdækket brugt som adj.; spec. ^ om
baad: forsynet med dæk (mods. aaben baad
olgn., se u. aaben 2.i). Kongen sidder paa
en forgylt overdekket Thione. Pflug.VP.
611. de største Rum . . bestaae af over-
dækkede Søilegange i Fiirkant. i^CO/s.('i)a

Folkekal.1843.160). Overdækket Pram . . er
bortdrevet. NatTid.^y,1911.M.Till.l.sp.l. 2)
CO dække med et lag; skjule, tilhylle under
noget; især i forb.væTe, blive overdæk-
ket. Mand fandt . . det hele Land op til

Fiælds gandske overdækt med lis. LTid.
1739.213. en umaadelig hele Jorden over-
dækkende Tordenskye. Bagges.L.1.35. han
(haanede) den jamrende Armod, ved at . .

udmaje, og overdække sig, og Frille .

.

med Glimmer og Guld. Rahb.Tilsk.1796. 7.
Tause begrove (de) det kolde Liig og over-
dækkede det med Granqviste. Bagger.I.
161. største Delen af Frugten (o: en pære)
er overdækket af kanelbrun Rust. CMa-
tthie8.DF.II.222. || billedl: skjule; dølge;
dække over (se u. II. dække 5^. overdække
eens Forbrydelser. F/SO. I. ^fP. den om-

hyggelig overdækkede . . Agtpaagiven-
hed, hvormed hun . . havde vogtet paa
Søsteren. BSchmidt.MD.198. Han trættede
hende med smaa overdækkede Opmærk-
somheder, bar Vand for hende, friede
hende for at køre Møg.JVJens.J.41. 3)
[12.4] (sj.) dække (et bord) med et overmaal
af mad olgn. den, som sit hele Liv igien-
nem har flyttet sig . . fra eet overdækket

10 Taffel til et andet. Bagges.L.1.25. -dæk-
ker, en. [2, 15] (sj.) overliggende dækkende
sten. for et Par lumpne Syldsten til et
Svinehus eller en Overdækker til en Sten-
kiste har man omrodet og spoleret i

Hundredtal af (kæmpehøje). Aakj.HS.433.
-dækning:, eii- [2, 15] (især dj 1) vbs,

til II. -dække 1-2. YSO. Lagner til Over-
dækning af Møbler (ved rengøring).VortHj,
IY3.232. 2) hvad der overdækker (1-2) noget.

20 (det) skyldes . . denne Overdækning (o: af
græstørv), at der . . er bevaret Brudstyk-
ker af ljerk2Lr.SophMiM.y0.181. Baad . .

Overdækning for og agter. I Overdæk-
ningen forude en Udskæring til Mast.
PolitiE.Kosterbmsl923.2.sp.2. (rødhalsens
rede) anbringes paa Jorden helst med
Overdseknmg.Seier.BornholmsFugle.(1932).
216. -dæng^e, v. [15] [-|dæix'a] (især dagl.)

kaste, slynge noget i store mængder over ell.

30 paa en; dænge (en) til ell. over (med noget),

vi kom ud i Høevangen, og . . overdæn-
gede Hverandre med tløe.Blich.(1920).
XIII.131. Overdænge et Skib med Pro-
jektiler. /S'c^eWer.MarO.

II overf.; dels (nu
1. br.): dække, fylde (helt), overlæsse med
noget, en eneste Green . . overdænget med
de fine, rosenrøde Knopper. ECAnd.VI,
129. Basilikaen er ligefrem overdænget
med (lediggængeres) graffiti (o: i stukbe-

40 klædningen indridsede ord). HMygind.Pom-
peji.(1923).43. dels: lade prygl, skældsord,

bemærkninger olgn. regne ned over; tildele

(noget behageligt ell. ubehageligt) i rigt maal.
Levin, jeg vil haane dem; jeg vil over-
dænge dem medForagt.Schand.TF.lL357.
han . . overdængede hende med Smykker,
Silkekjoler ogYers.Bang.HS.7. overdænge
en med kys

i
-demme, et. (jf. -dom,,

-dommer; sj.) dømmende virksomhed ell.

50 myndighed udøvet af en højere instans. Pa-
ven var ikke særlig ivrig for at faa en
saadan øverste Dommer (o: et koncilium)
manet frem. Til daglig besad han jo selv
den højeste dømmende Myndighed i Kir-
ken. Der var da intet fristende ved at

nedværdige sig selv og indkalde en saa-

dan Myndighed, hvis Ret til Overdømme
han i sit Hjerte bestred. TroelsL.HF.VII.
127. -der, en. (jf. over- l.i samt Neder-

60 dør; især dial.) den øverste af to halvdøre,

TroelsL.ILlOO. Aakj.VF.249. Feilb. OrdbS.
(Fyn), -derstykke, et. (jf. over- l.i;

bibl., sj.) lille udbygning, tag over en (ind-

gangs)dør. der var et Overdørstykke af

Træ foran Forhallen udentil (Chr.VI og

1931 afvig.). Ez.41.25. -dartræ, et. (Jf-
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over- 1.1 samt dial. overdøring i sa. bet.

(MDL.396. Feilb.); nu næppe br.) overstyk-

ket i en dørkarm. Moth.0234. -døve, v.

{19] [-,dø-'va] vbs. (1. br.) -else (VSO.). (jf.
døve over u. III over 19^ gøre en lyd

(næsten) uhørlig ved at frembringe stær-

kere lyde (if. -lyde^. De andre Bispe . .

raabte end sterkere for ham, og con-
tinuerede det eene Parties Skrigen og
Raaben længe imod hinanden, indtil de,

som vare sterkeste udi Tallet, overdøvede
de a.ndre. Ilolb.Kh.335. Trompeter og Vio-
liner klang, og det lige ind i Vaabenhu-
set og overdøvede Orgelet. HCAnd.III.92.
Leif blev endnu en Tid ved at forsøge
påa med sin Graad at overdøve Latteren;
ganske som en skibbruden med sin Kla-
gen søger at overdøve Brændingens Biø-
len.Buchh.UH.12. \\ CP billedl. Malerierne
ere fornemmeligen samlede i eet uhyre
langt Galleri, hvor Nærværelsen af en saa
stor Mangfoldighed af Værker ligesom
overdøver Indtrykket af det Enkelte. Ørst.

Br.1.317. en Bestræbelse for at overdøve
en vis Uro, der bevægede hans Indre.
Winth.YIII.il. Sollyset overdøver (stjer-

nernes) Lys. LandmB.1.106.
Overe, overe, se Ovre, ovre.

over-eet, adv. se u. II. en 3.2. f -egn,
en. (jf. over- 1.2 samt Overlandj egn, land-

strækning, der ligger højere ell. længere oppe
i landet end en anden. VSO. -ejendom,
en. (jur., foræld.) om (ejendom, man har) over-

ejendomsret (over). Nørreg.Privatr.II.114.
Over-Eiendommen (til kirkegods) tilkom-
mer Kongen. smst.145. VSO. MO. -ejen-
domsret, en. (jur., foræld.) om del af
ejendomsretten over faste ejendomme, omfat-
tende ret til visse afgifter, jagt-, fiskeriret,

undertiden sigt- og sagefaldsret olgn., i mod-
eætn. til brugsejendomsretten, underejendoms-
retten; dominium directum; spec. om de den
højeste magt i staten tilkommende rettigheder

til at disponere over borgernes ejendom, domi-
nium eminens. Nørreg.Privatr.II.31. Baden.
JurO. SaUXVIII.695. -ejer, en. (jur.,

foræld.) person, der har overejendomsret over

noget. VSO. MO. -eksponere, v. [12.3] vbs.

-ing (OpfB.mi3.46). 1) (fot.) udsætte en

fotografisk plade for længe for lysets paa-
virkning ved fotografering; eksponere (l.i),

belyse (1) for længe, det er vigtigt at lære
at skelne imellem over- og underekspo-
nerede Fl&åer. Stochholm.Foto.47. 2) CP bil-

ledl. anv. af bet. 1: drive for vidt; overdrive;

outrere; overanstrenge; gøre overspændt olgn.;

næsten kun i part. overeksponeret brugt
som adj. Hr. N. N.'s Fortolkning (føltes),

klanglig saa vel som musikalsk, over-
eksponeret og unuanceret. PoZ.^-/ii.9^8. 8.

sp.l. de erotisk overeksponerede kvinders
.. traurige lod. AnkerLars. Rus. (1931). 147.

fra Nyrup var der . . indløbet en meget
overeksponeret Skrivelse. JacPaludan. UR.
180. -ekstremitet, en. (jf. over- l.i;

især med.) især i fit., om armene. SaUVI.

843. Overekstremiteten bestaar af Skul-
der, Overarm, Underarm og Haand. Vore
Sygd. 1.65. I. -ende, en. (jf. over- l.i;

nu især dial.) den øverste ende af noget.
Over-Enden af Cylindren. Kraft.M.II.529.
MO. Feilb. II. -ende, adv. og adj. [1.4]

[(ouar'æna] 1) som adv.; se I. Ende 1.8. 2)
adjektivisk anv. af bet. 1, vist kun som præd,:
overmodig, stolt ell. (nu især) kaad, vilter,

10 vild. Hånd er meget overende. Moth.060.
Junge.376. Aarestr.SS.V.258. Saa overgi-
ven og saa overende blev Anne Kristens
og, den Gang hun skulde have Jørgen
Sadelmager. MHans.(SvendbAmt.l922.80).
Kværnd. OrdbS.(Sjæll., Loll.-Falster). -en-

f;el, en. {ænyd.d.s., oWn. yfirengill; især
ibl.) øverste engel; ærkeengel. lThes.4.16.

Michael den Over Engel . . sagde: Herren
straffe d\g\Juda8.9. Ew.(1914).1.152. Birch.

20 1.79.

overens, adv. [couar'e-'ns] Høysg.AG.
10. {ænyd. komme, stemme, være, blive
overens (Kalk.I.460.IV.118), glda. være
overens (smst.I.460),. sv. overens; fra mnt.
overens (jf. ens (S)); jf. ænyd. komme,
stemme over et (Kalk.I.460.II.580.IV.118),
glda. være, vorde ouer (yuer) enæ (smst.

1.460), gøre offuer enæ, forlige (smst.V.

215), oldn. ver5a yfir einu, ty. iiberein, holl.

30 overeen (sml. u. Endragtj; af III. over (10)

og (forsk, former af) IL en) dels i sætn. m.
flt.-subj., dels i sætn. m. ent.-subj. og præp.-
led m. med.

1) i forb. komme overens (om) (jf.
overenskomme^. l.i) (nu næppe br.) d.s.s.

stemme overens (se bet. 2.2). Vidnesbyr-
dene kom (1907: stemmede^ ikke over-
eens, ilfarc.i4.56. den Snak kommer lidt

(o: kun lidt) overeens med det forrige.

40 Holb.HAmb.III.2. (Thy) er 7 Miile langt
. . mangler Skove, og i mange Ting kom-
mer overeens med Salling Land. Oecon
Journ.1758.113. ingen anden Saft end den,

som har en vis Skikkelse, og kommer
overeens med Planten, kan komme i den.

Suhm.II.65. en Gjenstand, som bedre kom
overeens med hans alvorlige Sindsstem-
ning, end Narrens pudseerlige Vrænge-
ansigt. In^'.F/Sf.J.i^O. De Danskes og Tyd-

so skes Sæder komme temmelig overeens.
VSO. MO.

II
(m. overgang til bet. 1.2J om

overensstemmelse i anskuelser, (de) have ad-

skillige Secter iblant dennem, dog komme
de over eens i det, at de intet dræber,
eller fortærer af det, som har haft Liv.

Pfiug.DP.784. ihvor modstridende vore
Meninger end ere, saa kommer de dog
deri overeens. H.eib.Pros.1.403. 1 .2) om per-

son; dels (nu næppe br.; jf.bet. l.i slutn.):

60 være enig(e); have samme mening. Jeg ko-

rner aldeles overéns om Aandelavene med
Patrioten. Høysg.AG.16. alle komme over-

eens om, at to og to giør Ure. Bagges.L.

I.viii. jf.: hånd kommer overeens med
(o : er enig med jer i) hvad I siger. Kom
Qrønneg.i.l28. dels (nu 1. br. i rigsspr.):
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leve i enighed, samdrægtighed (med); komme
godt ud af det (med); (kunne) spændes (med).

Han kunde ikke komme overeens med sin

Kone. MO. Feilb. dels: komme til enighed

(om); blive enige (om). Mand kunde da
herudi saavelsom i mange andre Ting let

komme overeens, naar mand gaar til den
rette Kilde, og eftersee hvad som er den
eeneste og rette Aarsag til slige Stridig-

heder. Ho/&.JJ^ef.a^ ". De kom .. over-
eens om visse Meninger og Skikke, som
man ej maatte afvige iidi. Horreh. 11.169.
*Paa Vejen skjænds de drabeligt . . |

de
kan ikke komme overeens, |

og begge
gjør sig lige udtilbeens. i2ic^Ji.-2. hun
og De kommer nok overens. J5aw^.r. 95.

komme overens om ViisQn.Ludv.
2) i forb. stemme overens (jf.oyer-

ensstemmej. 2.1) (nu næppe br.) være enig

(med). Deri stemmer jeg overeens med
hende. MO. il. 988. 2.2) ^asse (sammen),
idet der ikke er væsentlige forskelligheder ell.

indbyrdes modstrid; harmonere (med); svare
til; stemme (godt) (med); være i overens-

stemmelse (med). Hvorledes kan Christus
stemme overeens med Belial (1907: Hvad
Samklang er der mellem Kristus og Be-
lial)? 2Cor.6.15. det er overladt til Dron-
ningen (afEngland) at indqvarteere Vaab-
nene (o: det engelske og det skotske rigs-

vaaben) paa saadan Maade, som kand best
stemme over eens med Foreeningen.Holb.
Anh.171. Det er en stor Lykke, naar Folk
(o: ægtefolk) stemme overeens i Sind og
Hiertelav. Luxd.FS.20. Dette stemmer . .

overeens med . . hvad vi . . kunne slutte

os til. Molb.DH.I.ll. Dette stemmede kun
altfor meget overens med hans Ønsker.
Goldschm.lI.242. Deres Uddrag stemmer
ikke ganske overens med vore Bøger.
Ludv.

t overens-komme, v. vbs. -else

(KiøbmSystim . 1 78. NTreschouw.Anthro-
pologie.(1807). 204.240), jf. Overenskomst.
{ænyd. d. s.,jf. holl. overeenkomen, ty. iiber-

einkommen) 1) d. s. s. komme overens 1

(se u. overens l.i^. Den Religion . . som
overeens kommer med den Hellige Bi-
belske Skrift. DL.^—i. vAph.(1772).III.\\
især i part. overenskommende brugt
som adj.: overensstemmende, en og anden
meere med Texten overeenskommende
Ta\e-Maside. LTid.l720.Nr.24.3. paa bed-
re, tydeligere og med vort Sprogs Idiotis-
mus meer overenskommende Dansk. Gram.
Breve.182. vAph.(1759). 2) d. s. s. komme
overens 2 (se u. overens 1.2 j. Hvad For-
bundet angik, fik at lades til Hans Konge-
lig Majestæts Behag, og hvorledes derom
med den Kæyserlige Gesandt kunde ofver-
eenskommes. Slange.ChrlV.1249. en over-
eenskommen Pengesum. KiøbmSyst.II.O.
man overeenskom med det danske Can-
cellie om de Forholdsregler, som . . skulle
iagttages. MR.1804.632. den overeenskom-
mende Friis. Hinnerup.Juv.319. -komst.

en. flt. -er. (jf. holl. overeenkomst, ty. iiber-
einkunft; vhs. til -komme ell. komme over-
ens) 1) t d. s. 8. -stemmelse 2. vAph.(1759),
Følgende Opgaver bleve udsatte (i 1830):
. . I Æsthetlken: At udvikle de græske
og nordiske Mythers Forskjellighed i Lig-
hederne og deres Overenskomst i Forskjel-
lighederne. Akademiske Tidender. 1.(1833).
365. 2) det at blive enige om og aftale, fast-

10 sætte noget; ogs. om det aftalte ell. fastsatte

(og evt. skriftligt opsatte), (samfundet) an-
saae Ægteskab for en blot borgerlig Over-
eenskomst, der kan løses efter Behag ved
en ny Overeenskomst. Mynst. BIS. JI. 7,

Disse geistlige Herrer havde . . i Forening
og Overeenskomst med Lehnsmændene
. . taget den Beslutning. Ing. EM. 1. 115.
Grundloven . . er bygget paa en fri Over-
enskomst imellem en Konge og hans

^ Folk. Hjort. NBl. 16. I have holdt Over-
eenskomsterne (Chr. VI: pagterne) med os,

og ere blevne i Venskab med os. IMakk.
10.26. Forhandlingerne om Overenskom-
sterne (o : ml. arbejdsgivernes og arbejdernes
organisationer). Vigtigt Møde i Arbejdsgi-
verforeningens Forretningsudvalg i Dag.
Pol.^Vil934.3.sp.l. jf.: den ærlige Fag-
mand bruger den overenskomstmæs-
sige Minimumsprisliste. Bogtrykkerbladet,

30 1934.113.sp.2. om et Løfte straks var bin-
dende (Løfteteorien) . . eller først bliver
det, naar den, til hvem Løftet er rettet, ac-
cepterer det (Overenskomstteorien),
Hage.^145.

||
(nu næppe br.) i best. f, om

konveniens, den Overenskomstens Meka-
nisme, han fra sin Barndom var indsnær-
pet i. Ing.LB.II.4. (man) tør neppe gjøre
et Hop udenfor Overenskomstens indsner-
pede Kreds, for ikke at blive til Latter.

40 sa.EF. 11.225. -stemme, v. v&s. -else

(s. d.) ell. (jf. holl. overeenstemming; sj.}

-ing (se u. bet. 1). (ænyd. d. s., holl. over-
eenstemmen, ty. tibereinstimmen; jf. en-
stemme; nu kun som vbs. i formen Over-
ensstemmelse (s. d.) og i part. overensstem-
mende brugt som adj. (s. d.)) d. s. s. stemme
overens. 1) svarende til overens 2.i. Deri
overeensstemme vi ganske.VSO. \\ som vbs.

d. s. 8. -komst 2. efter Overeensstemming
50 blef sluttet, at det (o : et møde) skulle hol-

des udi Staden Brehmen.Slange.ChrlV.
181. 2) svarende til overens 2.2. Sømme-
lighed kaldes gemeenligen det, som over-
eensstemmer med antagne Moder og Sæd-
vaner. Holb.MTkr.319. Jeg haver udvaldt
den Levemaade, som overeensstemmer
med min 'Natar.sa.Ep.III.20. vAph.(1759).
Det overeensstemmer ikke med hans æl-
dre Udsagn. VSO. -stemmelse, en.

60 [(Duar'e-'uisdæm'olsa (Høysg.AG.lll), ogs.

(Duaren'sdæm'alsa] (undertiden skrevet Over-
enstemmelse. LTid.1731.573. EPont. Atlas.

11.192. Suhm.Histl.lO). flt. -r. (ænyd. d. s.,

jf. ty. iibereinstimmung; vbs. til -stemme
eZZ. stemme overens; smZ. Enstemmelse) 1>

(nu næppe br.) enighed; samdrægtiglæd; til-

I
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slutning; samtykke. En Obligation løses

ogsaa ved begge Parternes Overeensstem-
melse. Holb.NFJ.225. Eil8ch.Term.l6. Det
skeede med almindelig Overeensstemmel-
se.VSO. Den Opfattelse af Digtekunstens
Væsen, der betegner sig selv som Idealis-

me og der endnu den Dag idag formaar
at samle megen Overensstemmelse (Bran-
des.Mennesker og Værker.(1883).124 : mange
Sympathier^ om sig. Brandes.1.331. 2) det

forhold, at noget (gennemgaaende) viser lig-

heds- ell. berøringspunkter med noget andet
ell. svarer til, stemmer med, harmonerer med
det ell. følger, retter sig efter, er i samklang
med det ; ogs. om det punkt ell. forhold, hvori

der er lighed osv. jeg agter ikke de Over-
eensstemmelser saa synderlig for noget,
som undertiden vise sig imellem det Tyd-
ske og Danske.Høysg.Anh.21. en vis Enfor-
mighed eller Overeensstemmelse i Dragt
og Manerer. Etv.(1914).III.310. Med Plau-
tus har Holberg megen Overensstemmelse
. .i Planen ogCharacteerskildringen.J3et6.
Pros.III.108. Der er trods Uligheden mel-
lem disse Folk (o: de nordiske) megen Lig-
hed og end mere Overensstemmelse.-Brari-
des.T.68. jf.: Jeg er en Hundsvot, om jeg
kand begribe, hvorledes Raadet er falden
paa de Tanker at giøre min Huusbond til

Bormester; thi jeg seer ingen Overeens-
stemmelse imellem en Kandstøber og saa-

dan høy Emheåsm&nå. Holb.Kandst.IV.l.

\\ i forb.i overensstemmelse med elL

t af. forbemeldte Paladser, begge af

en saa prægtig som ordentlig Bygning,
begge derhos i den fuldkommenste Sym-
metrie og Overeenstemmelse med hver-
andre. EFont.Atlas.il. 192. jeg (maa) i

Overeensstemmelse af forommeldte al-

lernaadigste Reskript allerunderdanigst
indstille (osv.). Stampe. 1. 125. disse Ord
ere affattede i nøie Overeensstemmelse
med den hellige Skrivts Lærdom. Mynst.
Betr.1.326. jeg mente at være i Over-
ensstemmelse med Kirketroen. Sc/iand!. O.

1.104. i Overensstemmelse med Deres Or-
drer. Xm^v. -istemmende, part. adj.

[cnuar'e'nisdæm'ana, 1. br. cnuaren'sdæm'-
ona] (undertiden skrevet overenstemmende.
Blich.(1920).VI.19).{ænyd.{u)overensstem-
mende, jf. ^.y.iibereinstimmend; <iZ -stem-
me eW. stemme overens) \) (nu næppe br.)

enig; samdrægtig, det maatte være en me-
§et slem Diævel, der skulde kunde sætte
plid imellem to Hierter, der ere saa

oveTeensstemmeiide.Biehl.(Skuesp.VI.339).
VSO. 2) O som viser overensstemmelse (2)

(med), er i overensstemmelse (med). De
Orientaliske Christne haver haft nogle
Skicker ofvereensstemmende med Jøder-
nis. iSorf.J5r.G2r. (Saxo er) fra de Tider
. . meer Overeensstemmende med alle

fremmede Historier end de Islandske Au-
tores. Holb.DH.1.55. deres og de andre
Catholiske Læreres Lærdomme . . ere (ikke)

overeensstemmende. Borrebye.TF.711. Et-

hvert Dyr lever overeensstemmende med
sin Natur. Babth.AaT.100. efter den gamle
russiske tradition, som overensstemmen-
de bekræftes af en mængde andre vid-
nesbyrd. VilhThoms.Afh. 1.388. overens-
stemmende med vedlagte Prøve. Ludv.
t -stemmi 1^9 «<^j- {^M- overeenstemmig,
<t/.iibereinstimmig;8w/.enstemmig8)d.».«.
-stemmende 2. Derpaa blev Befalning ud-

lo given at igiennemsee den trykte Kirke-
Ordinantz . . at den kunde blive overeens-
stemmig med de ældgamle Christelige
Liturgier. Holb.DH.lI.611.
over-ernære, v. [12.3] vbs.Ang. (jf.

-nære^ give for megen næring; ernære for
stærkt, kraftigt; næsten kun som vbs. ell. i

part. overernæret brugt som adj. den i

vore Dage saa hyppige Overernæring.^rn
Møll.Sundhedsl.102. de Strassburgergæs

20 faar som bekendt den delikate Lever ved
særlig Over-Ernænng. Brandes.F.231. jf.:
Da han kom paa Skolen igen, fik den lille

overernærede litterære Aare Afløb i de
danske Stile. VilhAnd.VT.23. -fajf, et. (jf.
over- 1.1 ; væv.) den øverste del af den aab-
ning, kædetraadene danner under vævningen^
for at skytten kan gaa igennem. OpfB.^VII.
516.

Overfald, et ell. f en (Slange.ChrlV.
30 603. jf. voldsom Overfald.iV^ørre^.PWt;a<r.

V.12). ['(ouarifal'] {ænyd. d. s.; vbs. til over-
falde ell. falde over)

1) (jf. overfalde 1; fagl.) det, at noget
(især: vand) styrter, strømmer ned ell. ud
over noget, ell. sted, hvor noget saadant sker;

nu spec.iflg.anv.: det paa et overfalds-
hjul nedstrømmende vand; dæmning
ell. væg, hvorover opstæmmet vand
maa passere, naar det skal have afløb;

40 indretning til maaling af vandfø-
ringen i kanaler, grøfter, kloakker olgn.

(bestaaende af en med en aabning forsynet

bræddevæg, der anbringes tværs over vand-
ledningen). Det øvrige af Floden er et

Overfald over Klipper ved den sydlige

Side. Reiser.111.412. Længere nede stand-

sedes Vandet af en Dæmning og et Over-
fald ved FalkoneTgsia.Tåeji.HistMKbh. VIII.
265. her staar en Kværn, og Møllehjulet,

50 som har Overfald, drev Kværnen. NatTid.
^/^1925.Sønd.3.sp.l. SaUXVIlI.696. jf.:
(laksen) skyller saa en . . Foraarsnat med
en brusende Vaarstrøm ud over Sluse-

Overfaldet. Fleuron.VS.llO.

2) (jf- overfalde 2 samt Overslag; fagl.)

hvad der er beregnet til at lægges, bøjes
hen ell. ned over noget. 2.1) om forsk, ind-

retninger, der danner lukke ell. laas for noget,

fx. om det flade jærnstykke, der trækkes hen

(Åi over en krampe, naar man laaser med en

hængelaas, ell. om lign. indretning paa kaste-

blok olgn.; om den bevægelige del aflaasen paa
kufert olgn. ell. om forsk, slags hasper (1.2);

ogs. (jf. bet. 2.2) om det tøj-, læder-, papirs-

stykke, der er til at trække, bøje hen og ned

over en pungs, haandtaskes, konvoluts rum for
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at danne lukke. VSO. Overfald paa Vogn-
stangen; et Jernbeslag, som holder For-
skjæret fast paa Stangen. MilTeknO. Alm.
Overfald med Kramper til I)øTe.Værkt.62.
Tegningen (til broderiet) findes dels paa
Overfaldet eller Laaget, dels paa selve

Taskens nederste Parti. Hjemmet.1911.778.
sp.l. Æselshovedet har et Overfald, der
kan aabnes. KuskJens.Søm.209. Dame-
Portemonnæ . . 4 Rum, det ene lukkes med
Overfald uden Laas, og alle lukkes med
et Overfald og en hvid Laas paa Siden.
PolitiE.KosterU.^V6l923.2.sp.2. 2.2) (jf. Om-
fald 2) om del af klædningsstykke, dynebe-
træk, overlagen olgn., der falder hen ell. ned
over (ell. er bøjet hen, ned over) (og dækker)
noget; spec. om den del af det ene forstykke

paa overfrakke olgn., der gaar ind over det

andet, naar frakken knappes. Skørtet . .

lukkes paa venstre Side, hvor Slidsen
skjules under et Overfald. Forfl?/. 725. 87.

Den mindre Krave er af Hermelin med
et Overfald af gullig Guipure. PoZ.^VniPOi.
2.sp.4. (han) greb fat i Overfaldet paa
vor Overfrakke. smst^/slOlO. 8. sp.l. Dyne-
betræk, rødt Stof, Overfald med 3 Nikkel-
knapp er. PolitiE.KosterbVysl 923. 2. sp.l.

3) det at overfalde (3) ell. (især) om
det enkelte tilfælde; i alm. spr. især om
(voldeligt, forbryderisk) angreb paa en per-

son, som ikke har givet (rimelig) anledning
til angrebet; ^ om angreb paa en hvilende

ell. marcherende fjende, inden han er blevet

(fuldstændig) kampberedt; ogs. (især spøg.)

om det at trænge sig ind paa en, overfuse,

overvælde en olgn., uventet, pludseligt tiltale,

henvende sig til en olgn. Holb.DH.II.246.
(Kronborg er) mod alt Overfald nyeligen
bleven barricaderet ved saadanne ned-
slagne Pæle og Steen-Kister, som synes
at giøre alt Anfald der . . forgieves.
EPont.Atlas.II.276. De grebe deres Ge-
værer . . som frygtede de OvertaXå.HCAnd.
1.181. Goos.1.61. billedl: *der er en Hald:

|

Huset, som paa den opbygges, | Trodser
Stormens Overfald. Grundtv.PS. III. 304.
overfalde, v. ['(ouarifal'a] præt. -faldt;

part. -faldet, vbs. jf. Overfald, (ænyd. d. s.)

1) (til III. over 1.2^ f falde, styrte ned
over. skulde man . . lade Huset bræn-
dende overfalde sovende Yen? NordBrun.
(TheolMaanedsskr.1804.L702). (vi) sank
i Knæe, som knuuste af det overfalden-
de Kunst-Field (o: Strassburgermynsteren).
Bagges.L.II.324.

2) (til in. over 2, 15; nu sj.) om (del

af) klædningsstykke: falde, strække sig
dækkende ned over; vist kun i part.
overfaldende brugt som adj. (jf. omfal-
dende u. omfalde 2). at lade den øverste
Knap paa den ene Side blive borte, en
Mangel, som let kunde skjules ved den
overfaldende Krave. Heib.Pros.IV.312.

3) (til ni. over 6.2 samt falde over u.
II. falde 4.7j (pludselig, uventet ell. uden
(rimelig) foranledning fra den anden parts

side) angribe, gaa løs paa en ell. noget

(fx. fæstning , skib) for at faa noget i sin

magt ell. besiddelse, tilføje skade ell. ødelæg-
gelse olgn.; ogs. (især spøg.): ivrigt give sig

i lag med; paatvinge sit selskab; trænge ind
paa; overvælde, overfuse med skældsord, over-

talelser, forklaringer osv. Jason . . over-
faldt Staden uforvarendes. -^Mafefe. 5.5. I

Straten-Røvere ! jeg skal lære jer at over-
lo falde en gammel fornemme ærlig Mand.

Holb.Jean.IV.7. samme Nat drog (han) ud
med en betydelig Magt for at overfalde
og dræbe hsnn. Molb.DH.11.23. Allerede
ved min Ankomst til Grænsen, blev jeg
overfaldet af en Officer i den røde Garde,
som blot vilde fortælle mig, at en saa
mønsterværdig Orden som i Budapest her-
skede der ingen Steder i Verden. PoZ.Vs
1919.9.sp.5. Naar Lejlighed gives, over-

20 falder (ulven) alt det levende , den kan
overkomme. I)anmPattedyr.65. han over-
faldt mig i den modbydelige Avis. PoU^/s
1934.Sønd.ll.sp.2. || m. ^rce^. med til nær-
m,ere angivelse af behandlingen. Drager mand
Kaarde eller Kniv til anden, eller med
Hug og Slag overfalder nogen, i Kongens
Nærværelse eller Paasyn, da haver hånd
forbrut sit hiv. DL.6—

7

—17. Hosbonder
skal ikke overfalde deres Tiuende med

30 Forbandelser eller Ære-rørige . . Skields-
Ord. Forordn.(Kvartudg.)y6l746.§24. Sag-
søgte har i Gaar i Høng Hotel uden Anled-
ning overfaldet Sagsøgeren med Skælds-
ord. JurFormularbog.^ 752.

4) (især O ; ofte i forb. blive overfaldet af^

dels til III. over 6.3, dels billedl. anv. af bet. 3.

4.1) om ulykker, hindringer olgn.: ram-
me; komme over; nu kun: ramme, over-

vældepludseligt, uventet; overraske (og skade,

40 genere), oven i Huuset staar mange Kar
med Vand, satte for Brand, som dem ofte

overtaXåer.P/tug.DP.587. Natten, Uveiret
overfaldt ham paa Veien. VSO. Vandrer,
den Stund I have Lyset, at Mørke ikke
skal overfalde (Chr.VI: betagej EderlJoh.
12.35. ekspeditionen blev overfaldet af en
snestorm, der varede tre dage

i ||
(nu kun

dial.) par^. overfaldende brugt som adj.

sverd og overfaldende ulykker, hunger,
50 og fordervelse, og slag. Sir.40.1l(Chr. VI).

Holb.Abrac.III.6. de . . modtoge os alle

formedelst den overfaldende Regn (Chr.

VLogl907afvig.).ApG.28.2. Feilb. 4.2)

om sansepaavirkning, sygdom, liden-
skab, følelse olgn.: pludselig gribe;
komme over; bemægtige sig. imedens
de lavede til, overfaldt ham en Henryk-
kelse (1907: kom der en Henrykkelse
over hamj. ApG.10.10. som jeg ofte baade

60 er syg og ilde til Mode, finder jeg en
stor Trøst i Studeringer, og intet over-
falder mig saa tungt, at det jo herved
bliver lettet. Overs.afHolb Levned.206. *Der
overfalder mig en Skræk og Gysen. Oehl.

VIL42. i det samme overfaldtes han af

en Kuldegysning. Poni. /SM. ii 7.
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Overfalds-, i ssgr. ['(nuarfals-l (fagl.)

o/" Overfald, -dæiniiinjj:, en. [1] dæmning
tværs over et vandløb, hvorved vandet ojjstæm-

mes og bringes til at falde ud over dæmningens
overkant. Landbo. III. 760. -bjnl, et. [1]
vandhjul, der (mods. Mellem-, Underfalds-
hj vd) rammes afdet nedstrømmende vand omtr.
ved hjulets højeste punkt (jf. OvenfaldshjuU.
Kraft.M.lI.771. Hauch.VI.lll. OpfB.HII.
341. -klap, en. [2.i] {j)aa pung, lomme
olgn.). FolitiE. KosterbU^k 1922.1.sp.2.'Vs
1923.2. sp.2. -krampe, en. [2.i] (paa
pung). smst.^^/sl924.2.8p.2. -laag:, et. [2.i]

en Gryde med ganske tætsluttende Laag
(Overfaldslaag). Const.Kogeb.108. -lukke,
et, -lukker, en. [2.i] (paa taske, pung). Po-
litiE.Kosterbl.^y8l923.2.sp.2.^V3l925.3.8p.2.

-læder, et. [2.2] Agestole med . . Over-
fals-Læder for Fødderne. Forordn.^''

I

\1804.

§13. -melle, en. [1] vandmølle, der drives

v.hj. af et overfaldshjul fj/.OvenfaldsmøUe/
VSO. D&E. SprKult.II.128. -reude,
en. [1] rende øverst i en dæmning, hvor-
igennem det overflødige vand løber bort; over-

løbsrende. MilTeknO. -skade, en. (ænyd.
d. s.; jf. Ovenfaidsskade samt overfaldende
(ulykke) u. overfalde 4.i; nu kun dial.)

skade, ulykke, der pludselig, som en skæbne-
tilskikkelse, rammer en; overlast, noget lider

(mods. slid olgn.). Moth.F44. CReimer.NB.
510. -sluse, en. den øverste af to regule-

ringssluser (mods. Grundslusej. Reskr.^^U
1815.§1. -stykke, et. [2.2] Lagner med
Navn midt paa Overfaldsstykket. In^eft

Møll.KH.219. -vand, et. [1] vand, der
driver et overfaldshjul (mods. Nedenfalds-
vand; jf. Ovenfaldsvandj. Begge (vand-
møllerne) gik de ved højt Overfaidsvand.
Schand.O.r.161. jf. mstTidsskr.10B.il. 42.
-vandhjul, et. [1] (nu 1. br.) d. s. s.

-hjul. Kraft.M.II.765. SBorch.Maskinlære.I.
(1890). 29. -vejr, et. (jf. Ovenfaldsvejr,
Overkast(vejr) saynt overfaldende (ulykke)
u. overfalde 4.i ; dial.) stærkt regn- ell. uvejr.

Vejret, selv om det var stormfuldt, (var)
dog ikke . . hvad man kalder for Overfalds-
vejr. BornholnisAvis.^yiil893.3.sp.2. OrdbS.
(Loll-Falster), -vest, en. [2.2] (foræld.)
toradet vest, hvis ene forstykke knappes hen
over det andet, (han var) iført en lang-
skjødet Frakke, Overfaldsvest og Klap-
buxer. NicHolm.GA.30.
over-false, v. [2, 15] [-ifal'sa] vbs.-nmg.

(jf. -fælse ; snedk.) ved falsning lade et ram-
mestykke (til dør, vindue) gribe ud over (dør)-

karmen ell. (ved dobbelte døre) over et til-

svarende rammestykke i en anden dør. Fag
OSnedk. -famle, v. [16.i] [-ifam'la] (jf.
-beføle; nu 1. br.) befamle, beføle over det

hele. En overfamledt ipige.Moth.F54. Det
er . . hans Harpe, som han har overfamlet
med sine smudsige Næver. Oehl. XVIII.
46. Oldingen (begyndte) at overfamle hans
Klæåei. SMich.H.128. -fang, et. [2, 15]

{efter ty. iiberfang) tyndt lag af (farvet
ell. ufarvet) glas, afsat (i smeltet tilstand)

paa overfladen af andet glas. en baluster-
formet mælkehvid Vase med to „en ca-
mée** skaarne Overfang. Poi.'Vio2.9i.V..5. At-
lasglas faas ved at forsyne de farvede
riflede Genstande med et Overfang af
ufarvet Ql&s.Vare1.^340.

\\ hertil Overfangs-
glas (glas, bestaaende af to ell. flere (især far-
vede) sorter glas i tynde lag over hinanden.
OpfB.UI.339. Sal.U.343.IX.769). -fan^e,

10 V. [2, 15] [-ifait'9] (efter ty. iiberfangen)
overtrække (glas) med et lag af en anden
glassort. OvfB?II.339. (Portlandsvasen) er
af mørkeblaat, klart Glas, overfanget med
hvidt, svagt mælket Glsis. Bille -Top.3.
overfare, v. ['(nuarifa-'ra] præt. -for;

part. -faret. vbs. -ing (^ eftersyn. D&H.L
jf. Overfart, (glda. d. s.; jf. fare over (u. IL
fare 5), oldn. fara yfir)

1) {til IIL over 15; efter ty. iiberfahren;
20 j/. overføre 1) t m.h.t.jordslykke: dække
med noget, der køres derhen etl. derover, i

Efteraaret overfarer (man) Beedet med
Glødning. Fleischer.HB.242.

2) til IIL over 16.1. 2.1) (nu 1. br., un-
dertiden m. overgang til bet. 2.sj gaa, be-
væge sig hen over (et stykke jord),
idet man bearbejder det; behandle,
bearbejde (et jordstykke) fra ende til an-
den. Jo tiere Ågeren overfares med Plov

30 og Harve . . jo frugtbarere bliver den.
OeconJourn.1757.266. at indsamle Voxet
af Blomsterne, saasom ved at overfare
blomstrende Enge med et Klæde. Flei-

scher.B.14. (smaa jordbrugere) som have
kun lidt at overfare, behøve ikke at ile

saa stærkt. Blich.(1920).XXlI.25. Han har
mere Jord, end han kan overfare. 7S0.
Længe var han om at overfare den store

Strækning af Sandagre med Sæd og Høst.
40 Skjoldb.KH.113. 2.2) (nu l.br.) stryge hur-

tigt hen over. Man føler bedst Fiinheden
ved at overfare det med Haanden.FiSO.
Naar dette Papir lægges fast paa Børste-

træet og overfares med en i Kønrøg dyp-
pet lille Børste eller Pensel, vil der for

hvert Hul afmærkes en sort Prik. Eaand-
gern.530. jf. bet. 2.3: (kritikken) overfarer

ikke med en mathematisk Ragekniv alle

de fine Skiønheder, som falme, saasnart
50 en grov Haand rører dem. JSneed.IV.98.

2.3) (nu næsten kun dial.) videre anv. af
bet. 2.1-2; dels: hurtigt (og flygtigt) gen-
nemse ell. gennemgaa noget; dels: faa (et

arbejde) fra haanden; besørge; udrette;

ofte i forb. have meget at overfare
(Junge. MDL. Feilb.). De eensformige .

.

Forretninger . . overfarer han . . med Mod-
bydelighed. Jacobi.Luxd.22. mangfoldige
Dyrstykker (o: paa et museum) overfoer

60 mit Blik i mueligste Hast. Bagges.L.II.270.

Jeg har blot foreløbigen overfaret Skrif-

tet. VSO. en almindelig Birkedommer eller

General-Auditeur, der ikke kan overfare

en saa vidtløftig Ssig.Kierk.XI.233. jf. :
jæ'

(skal) nok overfare (o: sørge for) at holde

Livet i heiideT\Bist.J.199. \\ ^ efterse. D&H.

XV. Rentrykt Vio 1934 90



1427 Overfart Overfejning 1428

2.4) (7iu 1. br.) om rødme olgn.: bevæge sig,

brede sig over en legemsdel; om gysen olgn.:

strømme, gaa gennem en. (den tuber-

kuløse) har . . ofte overfarende Hede med
røde Kinder. Paulizky. Anviisning til Sund-
hed8pleie.(1798).206. Ved Nævnelsen af

dette velbekjendte, men ildeberygtede
Værelse overfoer ham en let Gysen. Blich.

(1920).X.84. det glade Smil hvilede endnu
over hans Ansigt; men et Øjeblik efter

overfoer en dødelig Bleghed hans An-
sigtstræk. Goldschm.1.297.

3) f^inil. over 16.2; O, nu l.br.) bevæge
sig, passere, spec. rejse tværs over ell.

igennem, hen over et omraade ell. bevæge
sig, rejse paa kryds og tværs gennem det,

berejse det. DL.5—8—7. de Landes og
Provindsers Historie, som Krigs-Luen for

faa Aar siden har overfaret. XTic?.i 74 7.

780. den store Brune Flagermus . . flyver
fortrinlig, mest højt tilvejrs, og kan over-
fare vide Strækninger.i^rem.Z)JV.455. Grun-
den til, at der næsten ikke mere vandres
i Danevang, er . . først og fremmest den,
at Tidens Børn vil overfare saa meget
som mulig i Løbet af Q,h. KnudPouls.Va.
15.

II
om hær olgn.: trænge (hærgende) ind

paa og brede sig over et omraade; oversvømme.
hans Sønner, skulle ruste sig og samle en
Hob af mange Hære, og komme og drage
ind og oversvømme og overfare C CAr. 71 o^
1931 afvig.). Dan.U.lO. Venderne overfoer
kort efter Skaane. JohsSteenstr.( UnivFrogr.
1900.11.105). slesvigholstenske Hesterø-
vere . . overfor hele Egnen. JySaml.4B.V.
238.

4) (til HL over I8.2; nu sj.) overfalde
(3); overfuse, ingen ('maa^ u-skyldig-viis
ofverfares, med Vold antastes, og ofver-
gifves de u-regerlige Soldater til Rof.
Slange.ChrIV.1412. *man mig overfarer

|

Med mange SpørgsmsLSil. Blich. (1920).V.
123. overfare Een med Skieldsord. ifO.
han overfarer ham ikke i hidsighed.L-Kbc/i.
ASØrsted.(1896).95.

5) (til HL over 19; sj.) overgå a; di-
stancere. Gorgias og Polos og Thrasy-
bolus . . vare dog kun overmenneskelige
Viismænd, Guderne lige, men disse, som
overfare Guderne med . . maatte man da
kunne lære Meget Sif.Kierk.V1.448.
Over-fart, en. [I6.2] {ænyd. d. s.; jf.

overfare 3 samt Over-færd, I. -rejse) 1) i

al alm., om rejse ell. tur, hvorved et (land)-
omraade passeres. Overfarten over Bierget
varede i fire Timer. VSO. || nu vist kun
(dial.) konkr., om vej over en mark olgn.
Feilb. 2) sejlads ell. (skihs)trafik over et vand
(især om færgefart olgn. over et forholdsvis
smalt farvand); ogs. om det sted, hvorfra
saadan sejlads udgaar, overfartssted (Moth.
F77. LTid.1728.409), ell om den strækning,
der gennemsejles. Korsøer, hvor over-Farten
er fra Sælland til Fyen. Pflug.DP.65. Fær-
gerne, der . . tjente til Overfart, laae . . i Hav-
nen. Ing.KE.II.120. Johan gjorde en Rejse

til Lybæk . . Overfarten gik meget heldig;
men paa Tilbagevejen blev Skibet .. over-
faldet af en stærk Storm. Goldschm. 11.82.
Jeg var søsyg paa Overfarten til Leith.
Drachm.UB.344. Driften (o: af en færge)
begynder 15. Juli med daglige Overfarter
paa Sy^Time. Jer7ibaneT.^''/6l934.9.8p.l. Af-
benyttelse af Soveplads paa Overfarterne:
Paa Overfarten Gedser-WarnemUnde('osv.j.

10 Rejselistey7 1934. 90. || hertil: Overfarts-sted
(S&B. DanmHVC.628.631), -takst, -tid ofl.

-farve, v. [-jfBr'va; -|fa'rva] 1) [15] {ænyd.
d. s., ty. iiberfårben) dække med farve; farve
(helt); nu især (farv.) om fornyet farvning,
efterfarvning af tøj. den biaa Grundfarve
bliver overfarvet med GtnMidd. Dengl.By.
1927.47. 2) [12.3] (fagl.) farve for stærkt.

et overfarvet præparat
\ -faske, v. se

-fjaske. -fed, adj. [12.3] i høj grad fed; alt

'2a for fed. overfede, af deres Kroppe be-
sværede 'PeTSoneT.Pont.DB.^II.344. Buchh.
S.38.

II (fagl.) om sæbe: som indeholder me-
get fedtstof (i forhold til alkalierne). Hjem-
met.l907.398.sp.3. IngebMølLKH.245. -fe-
de, v. [I2.3] [-|fe'98] vbs. -ning (LandbO.
III.760). fede i meget høj ell. for høj grad.
forcere Ernæringen og kraftfodre Børnene
ud over de naturlige Grænser, hvorved
man let kan . . overfede dem til ingen

30 ^ytte.VortEj.IIl.174. især i part. over-
fedet: Orner, som er overfedet, bliver
dovne. LandbO.II.152. denne lille, over-
fedede Gud, Amors, Magt. HEaarsb.(Tilsk.
1921.11.49).

II (jf.u. -fed; fagl.) m.h.t.sæbe.

den absolut mildeste Toiletsæbe, over-
fedet med fineste Olivenolie. PoZ."/4iPO^.
l.sp.6. -fedme, en. [I2.3] (1. br. ) abnormt
stærk fedme; fedtsyge. LandmB. 11.320.
-fedte, v. [15] (1. br.) dække, overstænke,

40 tilsøle med fedt ell. noget fedtet, snavset. Fug-
tighed, Em og Ælde havde overfedtet det
i Smaalaserhængende Tapetpapir paaVæg-
gene. Schand.SB.68. Denne . . Hakkemad
(o: roeaffaldet) siver ud gennem Vognfjæ-
lene og overfedter Vejen i hele dens Bred-
de.Pol.ynl902.1.8p.6. -feje, v. [I6.1] [-ifai'a]

vbs. -ning (s. d.). 1) (1. br.) feje hen over;

ogs.: feje løseligt. Loftet bør . . med Bøge-
Askeluud og Kalkvand bestænkes og over-

so feyes. JPPrahl.AC.52. Pigen behøver blot

at overfeie Gulvet. 750. MG. 2) f gen-
nemgaa flygtigt; gaa let hen over. Drengen
fik iPrygl, fordi han havde overfeiet sin

Lectie. 750. -fejning:, en. [I6.1] [-|fai'-

nei\] flt. -er. 1) (nu sj.) i al olm. som vbs.

til -feje 1. VSO. Den lette Overfeining i

Gangen, hvor Sandet var strøet ovenpaa
det gramle. HCAnd.III.188. MO. 2) (landbr.

ell. dial.) den handling ved kastning, tærsk-

60 ning ell. rensning af korn at feje dyngen
over for at fjerne straa, aks olgn., der er

fulgt med, ell. (især) konkr., om de sammen-
fejede straa, aks osv. Rostgaard.Lex.054b.
Foderstudene fik . . om Vinteren godt Hø
og Halm samt nogle Emter og „Overfej

-

ningen" SifRugen.LandbO.IV.424. Kvæmd.
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Feilb. -feltherre, en. (f Ober-. P/lug,

DP.531). (nu I br.) øverste feltherre. MR.
1841.103. BiogrLex.XIII.420. -file, v.

[-|fi'la] spec. [16.6]: lU file over, itu. bind
(rebstigen) til den tykkeste Jernstang i

Gitteretl den er fast. Tag de andre udi
de ere overfilede. Ing.KE. 1. 108. Hauch.
11.251. Indbrud . . Hængelaasenes Bøjler
oy7eiii\eåe.PolitiE:U1925.3. CP -fingere,
V. [16.1] [-jfeix'ra] fingerere ved, beføle, be-

famle over det hele. Moth.F174. VSO. de
overfingrede Druer paa Gadesælgernes
Yogne. Jørg.LT.155. -fiske, v. vbs. -ning
(Pol.Vil904.2.sp.l), jf. -fiskeri, (fagl) 1)

[3.1, 16.i] drive fiskeri paa (et omraade i

hele dets udstrækning) ; befiske (fuldstændigt).

det store Vandrum, der kan overfiskes i

en vis Tid (ved dragfiskeri). Fedders.FF.
116. 2) [12.3-4] gøre til genstand for et for
stærkt fiskeri, rovdrift m.h.t fiskeri, enkelte
meget store Kuttere er endog gaaede til

Island for at søge ny og bedre Fiskeplad-
ser end de gamle overfiskede ved Dan-
marks Kyster. Frem.DN.130. Det er . . af

største Betydning for Verdensfiskeriet, at

Fiskeriet i Nordsøen drives rationelt og
bevares for Oveiiiskmiig.Sal.^ VIII. 161.

-fiskeri, et. [12.3-4] (jf -fiske 2; fagl.)

for stærkt fiskeri; rovdrift m. h. t. fiskeri.

PoVyi,1910.4.sp.3. -fjaske, v. [16.i]

(f -laske. Moth.F87). (ænyd. overfaske;
nu næppe br.) befamle over det hele; ogs.:

krølle, snavse til olgn. ved beføling. Han
staaer og overflasker Figen.VS0.11.66. jf.
8mst.IV.0257(Overiiosker f der er trykfejl

for Overfiasker^. -fjow subst. (dannet efter

-gaar(s), -morgen; jf. III. over 3.6; 7iu kun
dial.) i forb. i overfjor,i aaret før i fjor;
i forfjor. *en selsom Stierne,

| Lig den,
hvis Svands i Overfior

|
Særdeles truede

vort 'iiioTd.Bagges.V.271. *Bøgen under
Harpestrengen |

Løves som i Overfj or.

Grundtv.PS.VIII.200. OrdbS.(Falster).
\\

o verf j or brugt som adv. i sa. bet. Hr.
Borgemester Heilmanns Have (blev) atter

ødelagt ligesom overfjor i Decbr. og
Marts Msianeåer.ViborgSamler. *®/i2 1823. 3.

sp.l. -flade, en. (jf. over- l.i; dannet i

beg. af 18. aarh. efter ty. oberflåche, jf. f
Overflække. KSelskSkr. VL154.167) 1) i egl.

bet. l.l) (nu 1. br.) den øverste flade, over-

siden af noget (mods. Neder-, Underflade^.
Flade . . kaldes begge Sider af Bladene,
hvoraf Over- og Underflade. Træearter.

(1799).314. Leth.(1800). MO.II.186. Bly-
blokke . . Bundfladen ca. 10 X 5 em, Over-
fladen ca. 8 X 2 cm. PolitiE.Kosterbl.Val924.

2.sp.2. 1.2) (lige ell. krum) flade, der be-

grænser et legeme, danner et legemes ydre
(især i modsætn. til de underliggende dele,

legemets indre), det (o : en komet) har visse-

ligen vaaren en ordentlig skabt Verden,
den har ogsaa havt fornuftige levende
Væsen paa dens Over-flade. LTid.1739.601.
(vandet) giver flere eller færre Dunster
fra sig, ligesom Overfladen er beskaffen.

smst.1747.487. EiUch.Term.42. Var (jor-
den) ei rund . . den havde da ei havt saa
stor en Overflade 07'. Jordoverflad e^.Sw/jm.
11.57. De krumme Overflader ere enten
ophøiede (convexe), eller huule (concave),
og kan ansees som sammensatte af uende-
lig mange smaae lige V\2iåeT.A\VHauch.
(1799).292. der opgik en Damp af Jorden
og vandede al Jordens Overflade (Chr.VI:

ipoverdeel; 1931: F\2ide).lMo8.2.6. 20 Fod
over Havets OveTflside. Scheller.MarO. bil-

ledl. (jf.bet.2): Forandringen i hine Dage
var ikke flygtige Ilinger paa Tidens Over-
flade. ClPet.0.6.

II
(nu næppe br.) om jorden^

jordbunden. Landenes gandske Overflade,
tienlig til Afgrøde og Beboelse, hvilken
Overflade eller Superficies, ikke er alde-
les levn. EPont.Atlas.!.389. I Ægypten ..

var Overfladen tiligen deelt imellem Kon-
20 gerne, de Geistlige og Kngsiolket. Schyite,

IR.V.161. 2) (især GJj overf. anv. af bet.

1.2, om. tingenes ell. forholdenes udvortes side,

deres let iagttagelige ell. tilgængelige, ment
iøjnefaldende egenskaber (i modsætn. til deres

egentlige natur, væsentlige egenskaber); ydre
præg ell. skin. (fruentimmer er) Mestere i

at bemægtige sig Overfladen af Tingene,
men deres Skiønsomhed er ikke grundig.
Biehl.(Skuesp.IV.397). Alting var Over-

30 flade for hende, og aldrig trængte hun til

Marven af noget. Suhm.(SkVid.X.127). han
søger at trænge giennem Overfladen ind
til det Dybere i Tingene. Mynst.Betr.I.220.

Han har blot Overfladen inde o: mangler
Indsigt og Grundighed. 7/SO. Det regel-

mæssige, borgerlige Præg, som Indførel-

sen af Dampkraften har bredt over Sø-
mandslivet er kun en OveiiXdide.HarNieU.
TT.III.210. en Baderoman af 1920, Ver-

40 sene flydende og flotte. Tegningen af Fi-

gurerne fiks nok; men det er idel Over-
flade. HBrix.(Tilsk.l921.I.279). \\ i udtr. for
at leve et liv uden dybere indhold, være en

flygtig karakter olgn. Hendes Characteer,
der laae lige paa Overfladen, kunde ikke
. . vurdere den Fylde af Følelser, som
gjemte sig under hans stygge Maske. J5er^s.

PP.256. At hun morer sig lidt, og lever

lidt vel meget paa Overfladen, det tør
50 vi dog ikke bebrejde hende. Drachm.T?8.

-flade-, i ssgr. 1) (fagl.) til -flade 1.2, fx.

Overflade-afkøling, -behandling, -forbrænding

(OpfB.^ 112.59), -fortætning (o: fortætning

af damp til vand v. hj. af en overfladekon-

densator), -hærdet, -hærdning (jf. indsætte

2.1^, -jord, -kondensator (o: kondensator, hvor

dampen fortættes ved at ledes ind i et af-

lukke med rør, hvori der cirkulerer koldt

vand), -kort (o: geologisk kort, der angiver

(^overfladens jordlag), -ladning (o: elektrisk

ladning paa en leders overflade), -limet (om
papir: maskinlimet, uden at limen er trængt

ind i papiret. PapirL.281), -sejhed (hos væd-
sker), -spænding (i vædsker), -strøm (i (hav)-

vand ), -svamp (d : svamp, der breder sig paa
overfladen af noget. HavebrL.^II.420), -tem-

90*
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peratur (i (hav)vand), -tryk (Paulsen.1.272),

-tæthed (o: en elektrisk ladnings tæthed, der

maales paa lederens overflade), -vand (især

(mods. Grundvand^ om det (ferske) vand,
der forekommer, samler sig paa jordens over-

flade). 2) CP til -flade 2 (især i mere til-

fældigt forekommende ssgr.), fx. : Tiden staar

i Reaktionens Tegn; men han mener, at

det drejer sig om en Overfladebevæ-
gelse. JSode.i2.58. Kristiania . . kan præ-
stere et Overfladeliv, der straaler gyl-

dent og larmer jobberagtig selvsikkert.

FoUl9l917.5.sp.l. noget Overflademen-
neske er han i hvert Fald ikke. JBoecfe.

TJE.166. Bourgeoisifruer . . som gennem
hele deres Overfladetilværelses For-
fjamskelse har bevaret et vist Hang til

Mystik. Hovedst.*/9l913.5.sp.3. jf. (nu næppe
br.): overflademæssige (o: overfladiske)

Bemærkninger. PhysBibl. 1.183. -flade-
lig, adj. [-,fla-(')58li] {adj.til -nåde; jf.tg.
oberflåchlich samt -fladig; nu sj.) d. s. s.

-fladisk. 1) <Z. s. s. -fladisk 1. JoumalMed
Chir.III.258. dyb Vinter- og overflade-
lig SommeTtøilægmng. LandmB.I.351. en
overfladelig og en dybere liggende (sene).

8mst.II.20.
II

m. overgang til bet. 2. Den
mere overfladelige Behandling (afjorden)
for at fjerne Rodukrudt. LandmB.1.408. En
ganske overfladelig Roden i Joråen. Landb
O.IIL330. 2) d.8.8. -fladisk 2. hertil lægge
(vi) hvad disse overfladelige Recensenter-
blikke have overseet (o: i en forfatters
værk). Bagge8.DV.XI.361. de . . have en
overfladeiig Kundskab om mange Ting,
men vide intet til Grunde. Rahb.Til8k.1795.
143. Kun et meget overfladeligt Hoved
kan tillægge den (o: chokolade) styrkende
Kræfter. Schluter.Mavekrampe, (overs.1797).
86. Folke-Dannelsen . . vil udarte til en
overfladelig Politur, dersom Lærdommen
ikke holder den i Aande. Grundtv.Myth.25.
Mart.Dogm.29. Drøvtyggerne . . tygge kun
Føden overfladeligt, naar den er optagen
i Munden, og synke den dernæst. Landm-B.
11.80. de opnaaede Resultater (er) ofte .

.

af en meget overfladelig Beskaffenhed.
DagNyh.Vxl919.6.8p.6. -fladig, arZj. [-,fla-'-

5i] (adj. til -flade; jf. ty. oberflåchig samt
-fladelig; nul.br.) d. s. s. -fladisk. 1) d.8.8.

-fladisk 1. GWad. Termini orydognostici.

(1798).10. (rodstokken) er overfladig (su-

perficiale), halv over, halv under Jorden.
Drejer.BotTerm.U. den overfladige Vidi-
ske Nerve. Anat.(1840).II.94. de Gange,
den drægtige Hun (o: fnatmidens hun)
graver i det alier mest overfladige Lag
af Huden. GadsMag.1933.629. 2) d.s.s. -fla-

disk 2. han havde kuns temmelig over-
fladige Kundskaber. P^27ei&.Æ;.;57. Lyk-
ken ligger dybere, min Ven, den beroer
ikke paa disse overfladige Midler, og
Penge gjøre os ikke ubetinget lykkelige.
CBernh.NF.V.38. De 3 Maaneder her (o:

i Paris) er forlidt, nu den halve Tid er
forbi, har jeg knap det Overfladige. HC

And.BC.I.143. Ethvert overfladigt Hoved
er strax tilrede med en slig Beskyld-
ning. Jens Paludan -Muller. Efterladte Papi-
rer.(1868).74. Mason var frygtelig tilredt.

Den overfladigste Undersøgelse fastslog
det. JackLondon. Fortællinger fra Klondyke.
(overs.l908).20. Saa letsindigt og overfla-
digt havde hun hsmdlet. Strange.IP.1.79.
hertil Overfladighed. NTreschow.(MO.).

ipjf.: regulere sine Negle eller . . lignende
Operationer af saadanne legemlige Over-
fladigheder, som Ballivet fremelsker. Esm.
1.95. -fladislc, adj. [-ifla-'ais^] t) (fagl)
til -flade 1 : som hører til ell. findes paa over-

fladen af noget; som ikke naar ret dybt ind
i et legeme. Leth.(1800). Biergets overfla-
diske Dele bestode af en rød, gruusblan-
det Jordart. 7/SO. en dobbelt Bølgebevæ-
gelse, nemlig en overfladisk . . og en

20 undersøisk paa Bunden af Vandet. Andres.
Klitf.l5. Saaret er mest overfladisk . .

hvor Snittet begynder, og bliver dybere.
KPont.Psychiatr.1.31. || som adv. (skoens)

Sømhuller bør sidde temmelig overfla-
disk. Grunth.Besl.123. (hun) flængede sit

ene Knæ overfladisk, men det blødte stærkt.

VilhRasm.BU.117. m. overgang til bet. 2:

Mellem de fleraarige Urter (Rabarber,
Asparges o. s. v.) graves ogsaa, men kun

30 ganske overfladisk. Haven.1927.157. 2) til

-flade 2: som ikke hører til ell. (især) ikke

er trængt ind til det væsentlige, kernen i

noget; som viser, vidner om, at man ikke

har beskæftiget sig grundigt, dybtgaaende
med noget, kun har modtaget en let, flygtig

paavirkning; om person: som mangler grun-
dighed, er tilbøjelig til at gaa let hen over

noget; ogs.: som mangler dybere interesser,

tager sig livet let olgn. Leth.(1800). (han)
40 hørte til dem, der vilde vide Besked om

Alt og var derfor ofte overfladisk. Hr^;.

FN.5. Broderen . . havde sluttet sig, rig-

tignok paa overfladisk Maade, tu den
kristelige Aand og TænkemsiSide.Goldschm.
Y111.17. Det wienske Liv fik jeg kun et

overfladisk Indtryk at.Schand.O.Il.344. en
Avisartikel . . fastholder en Stemning, der
overfladisk har opfyldt en By otte Dage.
Brandes.11.102. Ja, jeg er urimelig og jeg

\^ „ jeg bli^

overfladisk for hver Dag der gaar. Hvor-
50 morer mig og jeg bliver mere og mere

dan skulde jeg ellers holde Livet VidlRode.
SF.36. han har behandlet emnet ret over-
fladisk

i
-fladink-Iied, en. det at være

overfladisk (2). Det gjorde mig ondt at

maatte tilskrive min Ven en Overfladisk-
hed i Følelser. Heib.Poet.X.27. man plejer

at bebrejde Franskmændene deres saa-

kaldte Overfladiskhed. i^ranries.7X.547. O
60 -flagre, v. [16.i] [-iflaq'ra] ^a^re hen over.

ved paa Synets dalende Vinger at over-
flagre (landskabets) Ynde . . hensynker (ge-

myttet) i den barnligste Beundring, ^a^^es.
L.II.217.
Overflod, en (Moth.F237. Bødt.SD.26.

Aa8eHans.Vr.55. sj.ibest.f.: BiehlDQ.IIL
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164) ell. (nu sj.) et (Kierk.IV.88. GielB.
114. jf. Levin.Gr.1.65). ["(nu9r|flo'a] over-
flbå. Høysg.AG.112. (nu ikke i rigsspr.

Overflød./)L.6—5—9. Holb.HF.II.6. JFriis.
43. CPRothe.MQ.I.156. vAph.(1764). jf.
Feilb.). uden flt. {ænyd. overflod, overflød,

SV. dverflod, jf.fsv. ivirfloJ)e; fra mnt. over-
vlot, holl overvloed, jf. ty. iiberfluss; af
III. over 16.5 og I. Flod; J/". overflyde, over-
flødig)

1) (nu næppe hr.) oversvømmelse. For-
skandsning, som kan sikkre det (o : et skibs-

værft) for Fare og Overflod naar Vandet
stiger høit. MB.1800.1015.

2) det, at noget findes i en mængde, der

overskrider ens behov, det nødvendige; meget
rigelig ell. for rigelig mængde af noget.

2.1) m. nærmere bestemmelse af mængdens,
rigdommens art (nu især v. hj. af præp. af
ell. paa^. Dette Land . . haver Overflod af

alting. Pflug.DP. 1011. Græsningens Over-
flod. Holb.Ep.IIL8. hvad eet Land har
Overflod paa og et andet trænger til. Hrz.
X.300. Han holdt en Overflod af Middags-
og Aftenselskaber. J^MWcA.6r.55. 2.2) i abs.

anv.; især om livsfornødenheder i overmaal,
rigdom olgn.; ogs.: liv i rigdom, luksus, naar
nogen i sin blomstrende Ungdom ved
Ære, Sundhed og all Overflød, tænker
paa Bøden. CPRothe.MQ.I.156. Jeg for-

staaer baade at være fornedret, og jeg
forstaaer at have Overflod^ (Chr.VI: over-
flødighed). Phil.4.12. Jeg stakkels, for-

ældreløse Barn, hvorledes er jeg værdig
til med Eet at sættes i Overflod og i en
uafhængig Stilling. Hrz.IV.166. at see en
Mand have Overflod, som han selv har
erhvervet. Kierk.II.258. saa skulle dine
Lader blive fulde med Overflod (Chr.VI:
til mættelse; 1931: med Korn). Ord8.3.10.

*Barnet stod
|
Og plukked og gav af sin

Overflod: | Oleander, Violer og Laurbær.
Drachm.SH.118. 2.3) i særlige forb. m. præp.

II
i forb. i overflod; dels i forb. som leve

i overflod, i stor velstand, rigdom. VSO.
*her i Overflod hvor kan de Gode

[
Frem-

tidig Mangel vel paa Brød formode. PalM.
IV. 19. dels: i stor mængde; meget rigeligt;

til overmaal. *end løvet skærmed | dfet

stærke træ; | og frugter fandtes i over-
flod. Hostr.SD.1. 116. alle disse Enkelte
forhindre sig selv i at tage, hvad der
bydes rigeligt, i at finde, hvad der er
i Overflod, naar det søges. Kierk.VI.453.
Naar han haver fuldt op i Overflod (Chr.

VI: haver fyldt sin overflødighed; 1931:
midt i sin Overflodj, skal han dog blive

h2inge.Job.20.22. have noget i over-
flod ell. (sjældnere) have i overflod af
noget: Han har Midler, Eiendomme, Kost-
barheder i Overflod. rSO. Hjemmet var
godt og kjærligt; jeg havde Kammerater,
jeg holdt af. Fritid i Overflod. Schand.O.
1.19. Tid har da alle Mennesker her i

Overflod af. PDrachm.K.71.
\\ (jf. u. bet. 3.2;

i forb. til overflod, meget ell. for rige-

ligt; til overmaal. Jeg begierer intet til

Overflod, men alleene til Nødtørft. Holb.
Plut.III.4. Der blev meget ædt og druk-
ket til Overflod i hans Huus. Hømg.S.249.
Vin var der altid til Overflod. Galsch.SR.
100. hvo som haver, ham skal gives, og
han skal have til Overflod (1907: faa
Overflod;. Matth.13.12. Min Fader havde
ei heller noget til Overflod. CPBothe.JN.

10 21. DécB.
3) hvad der er ud over det nødvendige, ud

over hvad der behøves; hvad der er unød-
vendigt, tilingen nytte, overflødigt (2).

3.1) (nu næppe br.) i al alm. *Hvad mere
kom derhen (o: i festsalens kuppel),vsLr Over-
flod,

I
Som vilde overlæsse.Oe/i/.^.55S. Hvad

er Venskab I en Indbildning, et Overflod,
en Plage merel Kierk.l V.88. 3.2) (jf. u. bet.

2.3) i forb. til overflod
|| f i forb. som

20 være til overflod, være til ingen nytte; være
overflødig (2), unødvendig, den Grædske
Articulus betydede intet, og . . stod (kun)
til Overflod. LTid.1737.565. Pleonasmus .

.

bestaaer deri, at et Ord er . . til Overflod
i en Tsile. Høysg.S.Aa2v. saadanne smaa
aphoristiske Repliker . . ere til Overflod
og forstyrre det alvorlige Indtryk. Heib.
Pros.IV.85. Jeg er til Overflod. Kierk.P.
VIII1.248.

II
(undertiden m. overgang til bet.

30 2.3; til overflod brugt som adverbiel be-

stemmelse: som et yderligere (unødvendigt)
tillæg til noget; yderligere; oven i købet
endelig for det femte, vil jeg til Over-
flod bevise jer over, enten I vil i Kaarde
eller tørre llug.Holb.Er.IV.2. *Endnu til

Overflod . .
|
Her at berette heller ikke

skader, |
At med Baronen sank hans gamle

Fader
|

. . i Gravens Favn. PalM.V.118.
alle Magter havde sammensvoret sig . .

40 Til Overflod var han bleven opskræmt af

en uhyggelig Begivenhed. Powf.LP.J7.55.
Overflods-, i ssgr. ['couarfloås-] spec.

i nogle ssgr. (til dels efter eng. overflow-;
m. h. t. overstrømmende (if. Overflod \) ell.

overflødig (jf. Overflod 3; vædske (luft,

damp), se -kammer, -rør, -ventil, -arti-
kel, en. [2] (nu næppe br.) luksusartikel.

jeg saae mig istand til at overraske min
Moder med en eller anden liden Over-

so flods-Artikel, som jeg vidste hun længe for-

gjæves havde ønsketGylb. VI1.1 95. -kam-
mer, et. rum i en straaleføder (injek-

tør), hvor det spildte fødevand bortledes enten

til kloak ell. tilbage til udgangsstedet (føde-
brønden); ogs. om tilsvarende rum i et appa-
rat til udsugning af luft i en kondensator
(ejektor). Scheller.MarO. -rer, et. rør

paa vædske-, især vand-beholdere, der for-

hindrer disse i at løbe over; overløbsrør. Tekn
60 MarO. -ventil, en. ventil, der tjener

til at udlade damp, luft ell. vand ved et vist

grænsetryk; overskudsventil. TeknMarO.
Over-flom, en. [15] (jf. -flomme; sj.)

strøm, vandflod, der bryder ind over og dæk-
ker et omraade; oversvømmelse, (billedl.:) Mo-
dersmaalets . . Rensning for det Dyndlag,
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{';.

som ligger igen efter den tyske Overflom.
Da.FolkestyrtPlnl905.1.8p.3. *den (o: ka-

stanieblomsten) nærer sin Ild ved en Over-
flom

I

fra Livets inderste Helligdom, i^ode.

A.81. -flomme, v. [16] [-jflcnm'a] (sj.)

strømme ud over og dække et omraade; over-

svømme, (især hilledl.). (blækket) truer med
at „overflomme" . . alt rent Papir. -Bø^/i.

DD.1870.229. en strøm af tyske ord og
tyske former overflommede vort mo-
dersmål. JLauritzen. Tort bogmål. (1887). 17.

)f. HjælpeO. -flugt, en. [3, 16] (nu næppe
r.) det at flyve hen over et sted. vAph.(1764).
Han skiød Fuglen i Overflugten. VSO.
-flyde, V. [-ifly'98] {ænyd: d. s., glda. yuer-
flydels(æ) (3Mos.25.37 (GldaBib.). Suso.

161), jf. ty. VLberfliessen) 1) [16.5] CP intr.:

flyde over' (se flyde 1 slutn.); nu især i part.

overflydende brugt som adj. en over-
flydende (1871: overskyllendej flod skal
fyldes med deres åøåe. Jud.2.5(Chr.YI),
det rigeligt overflydende Kummebassins
mørke Spe\\.JPJac.I.241. *mit Bæger over-
flyder. EBrand.S.39. (æblets kød er) hvidt
. . skørt, overflydende af Saft. CMatthies.
DF.1.119.

II
(7iu næppe br.) udgyde sig i en

strøm af ord. Leth.(1800). overflyde i Lov-
taler, i Komplimenter. 750. 2) trans. 2.1)

[15] strømme ud over (og dække); overskylle;

oversvømme. *Vandet overflød
|
Aid Jor-

den.Reenb.Il.342. Nilen overflyder til visse
Tider Ægypten. VSO. Havet overflyder
undertiden Digerne. MO. Strandsandet er
gullig-hvidt, hvor det overflydes med
Vand. KM.ich.(PoWhl934.9.sp.2). billedl.:

*en himmelsk Glæde overflød mit Sind.
TrojelII.125. PalM.V.425. || nu især i part.

overflydt brugt som adj.; spec. (^) om
vrag, der overskylles ell. ligger under vandet
(Scheller.MarO.). en Rembrandtsk Rade-
ring med lidt Træer foran en Smule Kro
midt i et fladt Landskab, som er over-
flydt af Lys. KLars. AH. 37. 2.2) [I6.2]

t strømme igennem (et omraade); gennem-
strømme, (halvøen Svans) overflydes og-
saa af adskillige Bække, især af Kosel-
Aaen. Thaar.KS.380. CP -flytte, v. [I6.2, 4]

vbs. -else (Moth.F245. Brandes.XII.63)
ell. -ning. flytte over til et andet sted. 1)

trans. \.\) i egl.bet. Moth.F245. overflytte
sit Bohave. FiSO. Under Krigen blev Fa-
milien overflyttet til Jylland. Levin. 1.2)

uegl.; især som vbs. extraordinaire Tillægs
Overflyttelse til andre Fersoner. MR.1783.
881. (man finder hos Flaubert) en stadig
mere tydelig Overflytning af Tyngde-
punktet fra det digteriske til det viden-
skabelige Element.j5rawrfes. FJI.86. en Be-
gæring om Sagens Overflytning til en
anden Ret. LovNr.53^'^/al909.§694. 2) intr.

50 Aar efterat de første Overflytninger
(fil Lsland) havde begyndt. Molb.DH.L.133.
Han er overflyttet i Hiørnehuset. VSO.
-flyve, v. [-|fly'va] part. -fløjet (jf. u. -fløje^,

hvortil (1. br.) best. f. og flt. -fløjede ell. -fløjne

("man (ser) med hvor usminket en Misun-

delse de overfløjne møder ham. EFog.
Borger, Bonde og Tjener. (1905196). 1) [l.i]

(sj.) flyve ell. vaje oven over. "^Kors-Banner
hvidt I

I

Du paa din Bane
|
Overfløi tit,

|

Høiere oppe, | Aandernes Troppe. Grwndfv.
SS.II.398. 2) [1.2, 19] egl: flyve op over;

ved flyvning hæve sig op over; nu kun (GJ)

billedl.: overgaa; distancere; stille i skygge;
hæve sig over; overfløje (2); ogs. om over-

ip skridelse af skranker ell. grænser. *Vogt ham
for Faldl Han eene falde kan

|
Ved Over-

flyven af sig selv, ved alt for kiæk
|
At

ville meer end hans, meer end det meeste.
Bagges.II.173. Vavlundur . . overflyver
Grækernes Hefæstos. Grundtv.PS.Vl.239.
Uforsigtigt . .1 Deres ungdommelige Geni
overflyver alle (jrddndser.Ing.LB.1.48. *Du
skinsyg paa Kaianus? Fast det er,

|
Som

frygted Ørnen for at overflyves
|
Af Spur-

20 ven eller Duen. PalM.YI.170. (hun) gaar
stærk ud af Ægteskabets Krise . . Hun
overflyver ham, hendes Triumfer (som
kunstner) „lod et tomt Rum om sig", over-
skyggede ham. Bang. K. 56. Stamformen
Erica carnea med rosa Blomster over-
flyves langt af de fleste Varieteter. Haven.
1929.165. sp.2. jf: de i Galilæa overfløi
(Chr.VI: adspredde^ dem i et stort Slag.
Jud.15.7. 3) [15] (sj.) dække ved (ligesom)

2K) at flyve ell. fyge, blæses hen over (og sprede,

brede sig over); vist kun i forb. være, blive
overfløjet af eW. med. ogsaa findes en-
kelte Frugter (o: æbler) delvis overfløjede
med smaa fine Rustfigurer. Bredsted.Pom.
11.159. (æblets hud) fint ru . . næsten over-
alt let overfløjet af en fin Rust. smst.162.

4) [3, 16] CP flyve hen over; passere (oven-

over) i flugten. 4.1) i egl. bet., om fugl ell.

flyver. Det døde Haf . . hvor i alle tunge
40 Ting svømmer, og ved en forgiftig Damp

dræber de overflyvende Fugle. Pflug.DP.
946. overflyvende Fugl (0: trækfugl).vAph.
(1759). Det kan se lidt pauvert ud, at det
varer saa længe, som det allerede har
varet, inden Sundet bliver overfløj et. PoZ.

^^hl910.3. der var givet Tilladelse fra den
franske Højkommissær . . til at overflyve
Syrien. DagNyh.^y3l926.1.sp.3. 4.2) overf.,

især om hurtig gennemrejse ell. hurtig gen-
50 nemgang. *Nu aabned Brevene han eet for

eet,
I

Og rask han overfløi de første fire.

PalM.IV.199. Det er unegteligt en betyde-
lig Vingestrækning, men det er ikke en
stolt Flugt, der overflyver Verden, det er
Selvfornegtelsens ydmyge . . Flugt ved
horden. Kierk.IX.84. H. C. Andersen . . syn-
tes, det var herligt i en af de da nylig op-
fundne Dampvogne at kunne overflyve
Yerden. HSchwanenfl.ln. 209. »Hans Øjne

60 overfløj hende. EBode. (Berl Tid.^Vs 1934.

Sønd.8.sp.4). -flod, en. se -flod. f -fløde-
lig, adj. {ænyd. d. s., /"sv. ivirflodheliker;

fra mnt. overvlodelik, holl. overvloedelijk;
til Overflod) d. s. s. overflødig 1. naar . .

den lille Familie . . sætter en Høne paa
Bordet, og der bliver rigelig nok til de
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Faae: er saa dette Maaltid ikke overfløde-
ligt i Sammenligning med hiint store Maal-
tid, hvor der rigtignok blev sat en Oxe
frem, men . . knap blev en Mundsmag til

Hver især? Kiet'k. VII.119. ||
især som aav., i

formen overflødeligen. jeg haver faaet

alle ting, og haver overflødeligen (1819:
overflødigt; 1907: Owedloå).PhilA.18(Chr.
VI). (Marius gik) med sin Krigshær meget
langsom over Alpes . . og forsynede sig

overflødeligen med Proviant. Holh.DII.1.6.

Slange.Chrl V.658.

overflefdig:, adj. [(0U8r'flø-'5i] Høysg.
AG.60 (overflødig; men smst.126: 6verfle-

dig, jf. Bertel8.Høysgaard.(1926).353). adv.

-t ell. (især som grads-adv., se u. bet. l.i j d. s.

ell. (t) -en (Holb.DH.1.410. Biehl.DQ.IIL
220. PMøll.1.401). (cBw.yd. overflødig, over-
flødig, glda. ouerflødig; fra mnt. over-
vlodicla, holl. overvloedig; til Overflod;

jf. overflødelig)

1) (nu sj.) til Overflod 2. 1.l) som findes

i rigelig mængde; som er rigelig, mer end
tilstrækkelig, overstrømmende; som findes i

overflod, overmaal; som der er over-
flod af. naarlbede, skulle I ikke bruge
overflødige Ord. Matth.6.7. hvor mange
Daglønnere hos min Fader have overflø-

digt Brød (1907: Brød i Overflødighed;?
Luc.15.17. giør Dem kun ikke fattigere

end De er. De har overflødig at leve af.

Skuesp.VIII.34. Portionerne maae være
overflødige og solide. Hrz.IIL240. Der-
som Kong Hans ikke forud kj endte Hanse-
stædernes Sindelag imod sig, fik han nu
overflødig Leilighed til at lære det at

kjende. Allen.I.168. H sow adv.: i rigt maal;
til overflod; som grads-adv.: overmaade;
umaadelig. *Nu takker alle Gud |

med
Hjerte, Mund og Hænder,

| Som overflø-
dig godt

I

os uforskyldt tilsender.SalmHj.
13.1. en overflødig stor Rente kunde til-

falde den sidste.Holb.DH.III.149. Vist nok
kan Munden ikke skrive Romaner, men
den . . kan skabe hvad de skrives om, det
har især de Græske Myther overflødig be-
viist.Grundtv.BrS.7. (penne) dyppede over-
flødigen langt ned i Blækhornet. PMøll.1.
401. 1.2) meget flot; præget af luksus
ell. vellevned; overdaadig. alting gik
saa overflødig til hos dem, at de smurte
deres Skoe og Støvler med Fløde. LTid.
1741.755. der er ingen i Byen, der fører
større Pragt end jeg. Ingen Ting er mig
for overtlødig. Skuesp.V.444. leve overflø-
digt. MO. ved Barselgilder burde (det)

gaa overflødigt til. TroelsL.VIII.88. de
smaa Indbydelser til hans moderne og
overflødige Hjem var dem en Kilde til

. . Fryd. KLars.SpP.39. 1.3) som ejer ell.

rummer (stor) rigdom; som har over-
flod af noget; (meget) rig; om person ogs.:

som er umaadeholden med, ødsler med
noget. Herren formere eder, og gøre eder
overflødige (1819: overflødiggøre; 1907:
overvættes vige) i kierligheden til hvev-

andre. lThe8.3.12 (Chr.VI). de 7. overflø-
dige Aars begyndelse . . begyndte 10 Aar
for Jacobs Ankomst til Ægypten. /> Tid.
1727.288. De rigeste og overflødigste Euro-
pæiske LRnde.8mst.1756.115. gode og over-
flødige Græsgange. JFBergs.G.l . || m.præp.
af ell.psiSi. de af Guld og Sølv overflø-
dige Lænder ere de rigeste. LTid.1737.652.
jeg har været noget overflødig paa at an-

10 føre . . Exempler. Eilsch.PhilBrev.6. Over-
flødig i Tienstvillighed. 7S0. Overflødig i

Mad og Drikke, smst. der ^ives en Rørelse,
som er overflødig paa skjønne Ord. Kierk.
IV.166.

2) til Overflod 8: som gaar ud over,
falder uden for hvad der behøves,
hvad der er nødvendigt, og som derfryr

kan ell. bør undværes, er til ingen nytte olgn.

at afskaffe u-n5^ttige og overflødige b6g-
20 stkve. Høysg.AG.l17. De Ukyndige falde

herved paa de Tanker, at det meste i

Videnskaberne er uvist, Grillenfængerie,
Ordkrig, unyttigt, overflødigt. Suhm.1.272.
Deres Nærværelse er her ganske overflø-
dig. FSO. Jeg ansaae mig saa overflødig
i Verden som det Tidselfrø, Høstvinden
henveirer. Kofoed-Hansen. L. 432. Udvan-
dring er et Hovedmiddel mod Nutidens
sociale Onder . . den fjerner den over-

30 flødige Arbejdskraft. NationaUkon Tidsskr.

1.282. Herrerne spytter, naar Damerne
græder. Hver har sin Maade at blive af

med de overflødige Vædsker paa. Ernesto
Dalgas.LidelsensVej.(1903).107.
OTerfledig-gere, v. [-igo'ra] 1) (nu

næppe br.) til overflødig 1. lThes.3.12(se

u. overflødig l.z). 2) CP til overflødig 2.

Drachm.LK.140. Varieteen er i Færd med
at overflødiggøre Teatret. JFJews.Af.I.S?.

40 -hed, en. flt. -er. {glda. øwærflødighet
(5Mos.21.20(GldaBib.)), ofuerflødichedh
(Mand.73)) 1) <t7 overflødig 1. \a) (nul.br.)

til overflødig l.i: stor mængde ell. rigelighed;

overflod; spec. (jf. overflødig 1.3) om stor

rigdom paa noget værdifuldt, fx. livsfornø-

denheder, penge; ogs. undertiden konkr., om
hvad der findes i stor mængde, i overmaal;

ofte i forb. m. af ell. paa til angivelse af
mængdens art. der komme syv Aar med

50 stor Overflødighed (1931: Overflod; i hele
Ægyptens li?ind.lMos.41.29. af Hiertets

Overflødighed taler Munden. Matth.12.34.

det Danske Sprog . . kan trette med de
meest slebne Nationers Sprog om For-
trinet i Overflødighed og i 'Nethed.JSneed.

1.59. Frugtbare Sletter . . skiænke Over-
flødighed med lidet Arheide. Engelst.Naf.

31. bringe en Deel af vor Overflødighed
paa Kornvarer . . hen til de Lande, hvor

60 der er . . Hungersnød. Hrz.X.301. Her er

. . en Overflødighed af Byggepladse. Ko-
foed-Hansen.DL.16. man kunde paa Af-

stand kende Karle og Piger fra hinanden,
de sidste var mere blegrøde og skudt
sammen i Figuren, med Overflødigheder
for og hag.JVJen8.CT.107. |j i overf lø-
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dighed, i overflod. Brød fremfor alt be-
skikkede han dem i Overflødighed. Sir.45.

38. Drikke- og Spisevare af alle Slags og
i største OveTi]ød\gheå.Blich.(W20).XV.
55. Bergs.GF.II.125. 1.2) (nu næppe hr.)

til overflødig 1.2-3: fraadseri; ødselhed; over-

daadighed; vellevned; luksus. Deris Spiise

belangende, da elsker de ingen Overflø-
dighed, mens lader dem med en ringe
Ting fornøye. Pflug.DP.869. Efter nogle
Aars Liv i saadan Overflødighed begyndte
hans Midler at formindskes. SuhmJl.339.
Han er vant til at leve i Overflødighed.
VSO. 2) til overflødig 2; ogs. om hvad der

er overflødigt (2). Frankrig . . maa føre

Krig, for at dechargere Staten for den
Overflødighed af Mennesker. OeconT.VI.
73. en Overflødighed at advare mod Forar-
gelse, thi hvor i al Verden skulde man
vel forarges paa Herlighed iført Herlig-
hed. Z^ierfe.ZJi.6^. (jeg) trak mig tilbage
i en bitter Følelse af Forsmaaethed og
Overflødighed. Drachm.E0.151. Dialogen
(i „Emilia Galotti") er fyndig. Handlingen
gaar hastig uden Overflødigheder. NMøll
VLitt.III.385.

\\ t være til overflødig-
hed, være til ingen nytte, overflødig, unød-
vendig, mange Fortellinger, som udj frem-
mede Folckes Øyne . . vil siunes at være
til Overflødighed, ja til ingen Nytte. Ære-
hoe.4. Alle disse kostbare Klæder ere til

Overflødighed.MO. til overflødighed,
(nu næppe hr.) skønt det egl. er overflødigt;

yderligere; oven i købet. *Cupido er en gru-
som Harselist . . | Til Overflødighed, jeg
vil bevise ået.Wes8.173. Overfledig:-
heds-hom, et. (ænyd. d. s.; efter lat.

cornu copiæ, cornucopia; jf. Forraads-,
Fyldehorn) egl. om geden Amaltheias horn,
der flød med nektar; horn, fyldt til overmaal
med frugter, korn, blomster olgn., brugt som.

symbolpaa frugtbarhed, overflod. Charlottenb.

1794.8. en bevinget Genius med et stort

Overflødighedshorn i Haanden, hvoraf en
uendelig Mængde Blomster syntes at ud-
flyve. Iw^.Ei^. VII.72. Felicitas med Kugle
og Overflødighedshorn. Nord.Fortidsmin-
der.l.(1890-1903).ll. ofte billedl. ell. i sam-
menligninger: I Fantasiens Rigdom og
Fylde (havde Oehl.) tilvisse . . et OvqtHq-
digheås\!L0in.Mart.Levnet.l.l8. den frodig-
ste, skjønneste Dal, den syntes et fyldt
Overflødighedshorn. ECAnd.X1.165. (som-
meren) havde tømt sit Overflødighedshorn
ud over Bakker og Dale, og overalt skød
Livet op. Kidde.AE.I.205.

||
(bag.) bagværk

(af kransekage) af form som et liggende horn,
der er fyldt med konfekt, forsk, smaating
olgn. Pont.F.1.349. Con8t.GH.67. -korn,
et. (nu næppe br.) d. s, s. Mirakel-hvede,
-korn. vAph.Nath.IV.436.
OTer-fleje, v.\-iilmi'9]præt. -ede (MO.

HFEw.MF.257. VVed.BB.163); part. -et

(kan i bet. 2 ogs. opfattes som part. af -flyve
2). vbs. (1. 6r.)-else (VSO. Schiern.EF.llO),
-ning (Grundtv.PS.IV.180. VSO.). {efter ty.

uberfliigeln; jf. omfløje) I) ;«; omgaa en
ell. begge fløje af en fjendtlig stillina; omfatte
(2.2). det tydske Rytteri . . skulde slutte
sig til Fodfolket og siden, om muligt, over-
fløie Fjenden. Ing.PO. 1.154. JJPaludan.
Er.l59. SaVI.760. 2) [1.2, 19] 03 overgaa;
distancere; overflyve (2). Morgenposten,
som efter fattig Evne stræber at overfløie
D&ghlsLået. Hjort. NBl.28. Hvor tidt har

10 han ikke . . overfløiet mig med kjække,
modige Tanker. HCAnd.XII.317. I sine
sidste kunstnerisk virksomme Aar over-
fløjes (Shakespeare) i det almindelige Om-
dømme afDatidensRealister.5mwdes. VIII.
128. den private Interesse var i Færd med
at overfløje Hensynet til Staten. jPn^fenda.
NH.I.114. Ribe har maattet vige for Køben-
havn, Trondhjem og Bergen ere blevne
overfløjede af Christiania. TroelsL.1.55.

20 -foCde)r, et. [2.8] (sj.) hylster olgn. til at

trække over noget; overtræk. Et Overfoder
af Lerred til en Stol. MO. -fodre, v.

[-ifo'ra; ogs. -|fo'9r9,-|fo5'r8] vbs. -ing. {ænyd.
d. 8. i bet. 1) 1) [12.1] (nu næppe br.) d.s.s.

-føde. PhysBibl.VI.365. Abildg.&Viborg.F.
42. Han kan ikke overfore alle sine Køer,
men maa sælge nogle. MO. 2) [12.3] m. h. t.

dyr ell. (især spøg.) mennesker : give for meget
at æde, spise, (han) tilbragte Opvæxtens

30 Tid paa et godt Madsted, hvor man tillige

drog Omsorg for, at han ikke blev oyer-
foåret Markman.MF.155. Klæderne er det
kun smaat med I overfodret ser du heller
ikke ud til at h\ive.AndNx.PE.II.239. Man
vilde nu til at overfodre hans Hunde, for

at de kunde være tunge i Løbet. Knud
Basm.MS.III.119. N hertil (vet.) Overfod-
rings-kolik (kolik, der skyldes overfodring.

LandbO.III.760). -folde, v. [14.2] [-,f(nl'8]

40 (nu næppe br.) lægge en fold paa; ombøje.

et overfoldet Ark Fapiir. Fleischer.S. 440.

-folkelig:, «^j- (^j) *om i magt, rang
staar over folket, hin politiske erfaring, at

vi, næsten hver gang en stor folkelig

sejer var vunden, af den højere overfol-
kelige styrelse berøvedes sejerens frugter.

NMPet.Afh.IV.83. -for, præp. og adv. 1)

som præp.; se HI. over 25. 2) som adv.;

svarende til HL over 25.i. MO. han bor
50 her skraas overfor

j
lige overfor, se VHL

lige 7.4. jf. her-, histoverfor: *Seer Støt-

ten . . her overfor I Oehl.AV.78. -forfine,
v. [12.4] vh8. -else (s. d.). (især CP j forflne i

høj ell. for høj grad. I enhver stor By ta-

ber Racemærkerne sig, Kulturen udvisker
eller blander og bytter dem, tilsliber, for-

finer og overforfiner. Brandes. XI.232.
\\

især i part. overforfinet brugt som adj.

det saakaldte fine, det vil sige overfor-
60 finede Selskab. Heib.Intel.IV.15L Udtryk

(hos Shakespeare)f som en overforfinetSmag
kalder uskiønne. Hauch.MfB.229. Forskel-
len mellem Stærkodder og den overfor-

finede Kong Ingild. TroelsL.V.7. -forfi-

nel«(e, en. [12.4] (især o; vbs. til -forfine

ell. (især) den tilstand at være overforfinet.
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en vis Overforfinelse i Tanker og Følelser,

en vis falsk og huul Dannelse. Ør8t.Tale*/»

1844.18. de nyere Tiders Overforfinelse.
Ing.EF.V.25. Brandes. VII. 108. -for-
frisket, part.adj. [12.4] (jarg. ell.vulg.;

spøg.) som har nydt for mange forfriskninger,

drikkevarer; heruset; fuld. DagNyhJ1^1927.
2.sp.4. Pol.^^hl9S3.7.sp.4. -formynder^
en. et Ober- Holb.Plut.V.9. Luxd.Dagb.I.
110. f-iormyndere. CPBothe.MQ.IL254). I)

(nu næppe or.) i al alm.: øverste formynder
ell. værge. Kongen . . som Jomfruernes
Overformynder fordrer en Foræring for

hans Samtykke. i2eiser.IF.5P. ,//*.: Gunstige
Herrer Dommere! Republikens Høyviise
Fædre ogOber-Formyndere I Holb.Flut.V.9.

2) egl. om (hver af) de to personer i hver køb-

stad, der skulde deltage i beskikkelsen af vær-
ger, føre tilsyn med disses virksomhed m. m.
DL.3—18—1. Nørreg.Privatr.1.233. Reskr.
^Viol833.

II
nu (efter Lov''Vsl868.§2) om den

embedsmand, der staar i spidsen for overfor-
mynderiet. Krak.1930. 1.204. -formyn-
deri, et. (\ Ober-, MR.1774.532). flt. -er

(PL ^/h1814. AHBehrend. Overformynderiet
(1914).7). en overformynders (2) virksomhed
ell. det til institutionen hørende apparat (kon-
torer, kasse osv.); nu kun (i best. f.) om den
i Kbh. centraliserede styrelse, bestaaende af
en indenbys afdeling, der baade fører tilsyn

med værgerne og bestyrer de umyndiges midler,

og en udenbys afdeling, der kun har denne
sidste forretning, ell. om denne institutions

kontorer, bygning. De Midler, som nu hen-
høre under militairt Overformynderie, bør
. . afleveres til vedkommende civile Øv-
righeder. Pl.^^U1805. Overformynderne
(maa) være pligtige at udføre og besørge
alle til Overformynderiet hørende Forret-
ninger. Ees/cr.so/iol855. der (bliver) af For-
muen at udtage og indsætte i Overfor-
mynderiet saa meget, som er nødvendigt
til Dækning af Underholdspligten indtil

Barnets 18de AsiT.VortHj.III3. 126. \\ her-

til Overformynderi -forretning(er), -midler,

væsen ofl. -formynder-skab, et.

(nu næppe br.) det at være overformynder.
Børnepenge under (provsternes) Overfor-
mynderskab. Nørreg. Privatr. 1. 241. VSO.
-fornuftig:, adj. [12.4] (filos.) som over-

skrider, ligger uden for vor erkendelses om-
raade; oversanselig; transcendental. Aaben-
baringens overfornuftige Indhold kan ikke
blive Videns-Indhold. Brøchner.TV.41. det
overfornuftige Element, som vi ikke kan
undvære, maa kunne indses i sin Nødven-
dighed. JP^aw^.Ti.J.i04. -forsikre, v.

[12.3] vbs. -ing. (fagl.) forsikre (en ting) ud
over værdien; især som vbs., om det forhold,
at forsikringssummen overstiger forsikrings-
værdien. Lassen.S0.495. Er den overfor-
sikrede Genstand forsikret hos flere, maa
der skelnes imellem, om Kontrakterne ere
afsluttede samtidigt . . eller ej. VortHj.IIl2.
89. for Løsøre er der Overforsikring, idet
Forretningsmænd og Landmænd ikke kan

variere Forsikringssummerne saa kunstigt
som de faktiske Værdier. JensWarming.
Danmarks Erhvervs- og Samfundsliv. (1930).
444. -forster, en. se -førster. -frat;^, en.

[12.8] Y del af en fragt, der overskrider en
vis (fastsat, tilladelig) størrelse. Han maatte
betale aparte for Overfragten. FSO. Ludv.
-frakke, en. [2.3] mandsfrakke, der bæres
over klædedragten (udendørs), de havde faaet

ip Overfrakkerne paa. Ing.LB. II. 109. Han
kjøbte Bogen og faldt i den, hjemme i

Nørresøgade, før han havde faaet sin
Overfrakke af. JakKnu.A.21. jf. Som-
mer- (Schand.SF.266),YinteTOY er f vrik-

ke (sa.VV.160).
II

hertil Overfrakke-lomme

ofl. -frug^t, en. [2] (landbr.) d. s. s. Bæk-
frugt Hag.IIL304. -fryse, v. [16] [-|fry.'-

sa] (nu næppe br.) dækkes af et islag; fryse
til. vAph.(1764). Hele Dammen . . over-

20frøes i en kort Tid. 750. -fuld, adj.

[12.3] {ty. iibervoll; j7- I-IL -fylde samt oven-
fuld; nu 1. br.) fuld, fyldt til overmaal; saa
fuld, at indholdet løoer over, strømmer ud
ell. ikke kan rummes deri. Kirken er over-
fuld; Dørene er vidtaabne, og en stor Ko-
lonne af Mænd og Kvinder er sammen-
trængt foran dem. Brandes. X. 113. Hun
lukkede Øjnene. Det var som at presse
Laaget i paa en Kiste, der var overfuld.

30 KMich.F.8. om hjerte: *Tilgiver I, om
overfuldt mit Hjerte |

End ikke her, i

himmelsk Fred | Og fri for Endeligheds
Kjeder, lærte

|
At holde Maade med sin

Vellyst og sin Smerte. Hrz.D.III.124. han
havde . . et overfuldt Hjerte. Han vilde

bygge paa Følelsens Gmnd. Brandes.IV

.

441.
II

hertil (sj.): Overfuldhed. Kaper. jf.

Overfyldthed. -fuldstændig:, adj. [12.3]

som rummer et overflødigt, unødvendigt til-

40 læg til noget i sig selv fuldstændigt ell. kom-
plet; overkomplet. Beviset er ikke allene

tilstrækkeligt; det er overfuldstændigt.
MO.

jl
nu næsten kun (metr.) om vers: i hvis

slutning der (til det fulde antal versefødder)

er føjet en ell. to stavelser; hyperkatalekt.

Recke. Verslære. 30. Mikkels. Sprogl S. 136.

•funkle, V. [7.1, 19] [-^foii'glQ] (poet., nu
næppe br.) overgaa i straaleglans, berømmelse

olgn.; overstraale; stille i skygge. *Mit Navn
50 dog langt skal overfunkle hans.^a^^es.iy.

117. *en Borger-Krands . . |
Overfunkler '.

. I

Glandsen af Lsiurhaer.sa.L. 1.143. *hvaa
Eden

|
Alt her neden | Klart fordunkler,

|

Overfunkler. Grundtv.SS.V.438. -fuse, v.

[161 [-|fu.'s9] vbs.(l.br.)-nmg (vAph.(1772).
III. Brandes.I.159). {ænyd. d. s.) 1) (nu
sj.) strømme, vælde ud over; oversvømme;
overskylle. Moth.F409. en Dør gik op med
Bulder, en Lysstrøm overfusede ham.

60 Schand.SB.190. 2) overf. 2.1) (nu sj.) m. h.t.

venlig behandling: overvælde (med venlighed

osv.); m. præp. med. hvor jeg kommer,
modtages jeg med aabne Arme og over-

fuses med nømghed.RudBay.EP.II.125.
En katolsk Præst overfusede ham (o: Poul
Møller) saaledes med Artighed, at han

XV. Rentrykt »/lo 1834 91
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ikke turde blade i nogen Bog i hans
Bibliotek; thi saa forærede han ham den
straks. VilhAnd.PM.II.51. jf.: Man over-
fuser Dig med Bøger — Du svarer ei og
beretter ei, at Du har modtaget dem.
PMøll.(FC0ls.PM.8). 2.2) lade skældsord

olgn. regne ned over en; overfalde med skælds-

ord olgn.; dels m.præp. med: han overfuser
dem ikke med haarde Ord og suure Miner.
LTid.1731.367. først overfusede (De) ham
med Uartigheder . . og saa slog (De) ham
paa Øret. Ifrz.Z7Z7.^55. Thomas var ikke
bange for at gaa lige ind i en Gaard og
overfuse Manden med Skældsord. JFJens.
HF.134. dels als.: Overfusen fi87i; Vold-
somhed^ og forhaanelse ødelegger riig-

dom. Sir.2L5(Chr.VI). Nogle . . bleve for-

trydelige . . og sagde: hvortil blev denne
Salve spildt? . . og de overfusede hende.
Marc.14.5. IIolb.Pern.1.7. du overfuser din
stakkels Søn for Ingenting. Oehl.HrS.256.

(byfogden) var frygtet for sin Grovhed,
for sit overfusende Væsen. Schand.BS.403.
Brandes. V. 504. -fyge, v. [15] [-jfy-qa]

part. -føget, -fyget eil. (nu næppe br.) -foget,

-fuget (se ndf.). vbs. -ning (Andres.Klitf.220).
(ænyd. d. s. (ABemtsen.Danm.ocNorgisHer-
lighed.L(1656).85. Kalk. u. overfogen^) fyge
hen over og dække; vist kun i pass.: dækkes
ved fygning; fyge til. Aar 1495 Nedfaldt af

Luften . . saa Overflødig een Snee . . at

heele Landsbyer . . bleve Overfogne og
til dækede med Snee. Borrebye.TF.21. hist

og her i Sandklitterne finder man Tørve-
skjær, men det er i ordentlige Tørve-
moser, som ikke af Sand ere overfugne.
PhysBibl.XIII.373. Hele Kirkegaarden var
overfyget af den hvide Havsand. .BWc^.
(1920)^X111.133. Tornby og Horne over-
føges (o: af sandet) allerede 156S. TroelsL.
1.29. Stenene, som var overføgne af hans
Åske.ThøgLar8.(l8lSagaer.III.321). I. -fyl-
de, en. [12.3] (jf. -fuld; 1. br.) stor fylde;
overflod (2); ogs.: det at være overfyldt, over-

læsset, et pompeust og blomstrende Fore-
drag, der frastøder ved sin buntede Over-
fylde. il/dssferLi<^ZII.^^5. de meest slaa-

ende Tegn paa Patriotismens Overfylde, ja

paa en Overstrømmelse af Ejder-Følelser.
Hjort. Valg.9. Hvilken Overfylde af Kunst!
FrPoulsen.HH.l. II. -fylde, v. [-ifyl'a] vbs.

-else (Myn8t.BlS.II.268. Drachm.F.1.363)
ell.(især) -ning (Thiele.Breve.45. TroelsL.V.
173. JohsSteenstr.MK.34). 1) [12.3] fylde i

høj ell. for høj grad; ofte i part. overfyldt
brugt som adj. (hertilOv er fy\d.the d. Ludv.
DagNyh}V2l929.1.sp.l. jf. Overfuldhed;.
vAph.(1759). hendes Hierte brast, som et
ædelt Kar, der overfyldtes af for megen
Smerte. OehlØS.262. *0, aldrig leved jeg
en saadan Stund,

| Saa overfyldt af Gam-
men og af Angest. Grundtv.PS.11.300. (Pa-
læstina) overfyldtes med Mennesker.Mynst.
Bi8pepr.(1850).43. en lUle Have, der var
overfyldt af de €k\ønnesie Roser.HCAnd.
VII.258. han . . overfylder sin Bog De

l'amour med ÅiiékåoteT.Brande8.VI.217.
Hver eneste Sporvogn der passerede var
overfyldt. JFJens.lZ.6'. De Hellige . . holdt
overfyldte Møder om Verdens Undergang.
AndNx.PE.II.226. overfylde Markedet.
Ludv.

II give saare meget ell. for meget at

spise; refl.: spise for meget; fylde sig; fraadse.
overfylde sig med ST^\se.vAph.(1759). Han
overfylder sig gierne, hvor han har det

10 lr\t.ySO. ved et Gjæstebud, hvor Gjæ-
sterne allerede er overfyldte. Kierk.VII.
156. den hyppige Beruselse og stærke
Overfyldning med Føde. TroelsL.V. 173.
Thora overfyldte Drengen med den søde
Dessert. XLars.4jff.i74. overfylde ma-
ven, spise for meget. Det er . . bekjendt,
hvilke ængstelige Drømme en overfyldt
Mave kan Yolde. Frank.A.53. Tode.ST.II.
29. stærk Overfyldning af Maven. SaZ.^

20 XVT.792. 2) [16.2] CP bringe (fyld, vædske)
fra en beholder over i en anden, (vi) til-

byder . . at opdampe Deres gamle Dyner
samt overfylde dem i nye YsLSLr.PoU/61927.
17.sp.3. (vinen) undergaar . . forskellige

Behandlinger, som Omstikninger, Over-
fyldning paa andre Fade. BerlTid.'^^kl934.

Sønd.9.sp.l. -fyr, et. (jf. over- l.i; fagl.)

d. 8. s. -blus. VortHj.IV2.202. -fyre, v.

[12.8] [-ify'ra] (1. br.) fyre for stærkt; over-

30 ophede. Han pustede stærxt. Det ligefrem
knaldede i ham som i en overfyret Magasin-
ovn. ÆJsm.I.i57. -fælise, V. [2, 15] [-ifæl'sa]

vbs. -ning. (snedk.) d. s. s. -false. Arbejdsløn.

9.10. -færd, en. [16.2] {ænyd. d. s. (i bet.

„medfart'^), oldn. yfirferø; sj.) overfart; over-

rejse. Han gav sig paa Rejsen . . til Vin-
land, uden at der paa Overfærden hænd-
tes noget md&rke\igt.NCRom.Læsebog.III.
(1887).123. De faste Overfærd (ved Guld-

40 borg færgested) finder Sted til følgende
Tider. Cit.l924.(0rdbS.). -føde, v. [12.i]

[-|fø'9a] vbs. -ning (MO.). (ænyd. d. s.; jf.
-fodre; landbr. ell. dial.) føde, ernære (krea-

tur) gennem et vist tidsrum, især: vinteren

over; føde over (se IL føde l.i slutn.). Gies
. . ere bekostelige at overføde om Vin-
teren.JPPra/»Z.iL 0.86. PhysBibl.VI.365. Paa
Gaarden havde de gerne en So, et Par
overfødte Svin og nogle mindre. Aarb

so Frborg.1918.49. Kværnd. Feilb.jf.:'De gamle
sagde ogsaa med en vis Glæde, naar (de

ny kartofler) første Gang sattes paa Bor-
det, at nu var man overfødte, altsaa havde
begyndt at spise af den nye Høst. Halleby.
69. -fale, v. [15] [-ifø-'la] (jf. -beføle; 1. br.)

beføle over det hele. VSO. S&B. CO -følsom,
adj. [12.3] følsom i meget ell. alt for høj grad.

*hun var ingen overfølsom Daare. Drachm.
DJ.II.432. Enkelte fromme mænd var saa

60 overfølsomme, at de ikke kunde taale at

se en kvindes ansigt i 'kirken. FMoth.Va-
gantviserne.(1913).8. Vi staar (d: iJohs.V.
Jensens „Hjulet") overfor en ny Art af

„homo sapiens", der i Stedet for Sjæl har
en overfølsom Gelatineplside. HarNiels.TT.
1.86. Melodien til „Der er et yndigt Land"
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(er) overfølsom og slap. NatTid.^/al921.Aft.
3.sp.4.

II
hertil Overfølsomhed. Et Symptom,

der er et direkte Udslag af det abnormt
anlagte Nervesystems Overfølsomhed (Hy-
perexitabilitet) er Børnekramperne.A W'im.
jDB.38. et Stænk af tysk Overfølsomhed.
A Møller. Hallgrimur Péturssons Fassionssal-

mer.(1922).193. -fer-bar, adj. {ty. iiber-

fiihrbar) som kan overføres; især (med.) om
sygdom olgn. Experimentelle Studier over
den overførbare Hønseleukose.JÆJw^eZ6re</i-
Holm.(hogtitel.l933). Tropernes, af blod-
sugende Insekter fremkaldte, overførbare
lTiiéktioTieT.GadsMag.1933.632. jf.i Børne-
lammelsens Overførbarhed. ^eWrid.^Vs
1934.Aft.7.sp.3.
overfare, v. ['muarifø'ra] -fe. vbs. -else

(s. d.), -ing (s. d.), jf. Overførsel, {ænyd. d. s.,

fsv. ivirfora; jf. føre over u. II. føre 6.10)

1) (til III. over 15; ef^er <y. iiberfiihren

;

jf. overfare 1) f dække ell. belægge med
noget, der føres derhen og spredes ell. bredes
ud. De mosige Enge kand . . overføres
med et lidet Lag reen Sand. OecMag.1.56.

2) (til III. over I6.1J føre, transpor-
tere over, til et andet sted, især over et

vand. Hvilken Skipper, eller Færgemand,
nogen Betler fra et Stæd til et andet over-
fører. DL.3—11— 7. Naar Skipperne aldrig
overførte andet end gode rensede Kul,
da vilde de vist altid faae dem afsatte.

JNPanum.Bornholm.(1830).31. de Tropper,
som Hollænderne overførte til Fyen. JP
Jac.1.98. Der overføres Automobiler af
Vægt indtil 3000 kg. Rejseliste'hl934.91.

3) (til III. over I6.2-4J lade (noget) skifte
plads, komme under andre forhold,
finde ny anvendelse olgn. 3.l) om hand-
ling, hvorved man lader noget skifte plads,
anbringer det paa et andet sted, i en anden
stilling, under andre forhold, i andre om-
givelser olgn. man kan overføre hele Or-
ganer, en Nyre f. Eks. fra det ene Dyr
eller Menneske til det a.nået. NaturensV.
1912.377. Fra Hr. A. Petersens Kreditop-
lag bedes overført til undertegnedes Op-
lag. -Era^e.''8i5. U (især ^) om forflyttelse,

forsættelse, omplacering af personer dl. ma-
teriel. Naar Værnepligtige af Underklas-
serne overføres fra en Linieafdeling til en
Afdeling af Forstærkningen. Tjenesteregi.

26. (chefen for et rytterregiment) kan fore-
tage Ombytning af Officers- og Stamheste
eller overføre deslige Heste i andre le-

dige Numere.smsf.555. Overføre Besæt-
ningen paa et andet ^)i.ih.Scheller.MarO.

II Y om handling, hvorved en post flyttes fra
et regnskab til et andet, ell. hvorved slutsum-
men fra en fuldskreven side skrives øverst
paa næste side (naar regnskabet skal fort-
sættes) olgn.; transportere, overføre en Sum
paa en andens Regning. MO. overføre en
Post til Hovedbogen. Ludv. overføre Sal-
doen i ny Regning, smst. Overført fra for-
rige AsiT.ForsikrO.

\\ (fagl.) om handling,
hvorved et billede ved forsk, særlige frem-

gangsmaader (jf. Overførings-billede, -pa-
pir; bringes over paa et nyt underlag, ell.

hvorved et kunstværk kopieres ell. udføres i

et andet materiale. Samlingens Gibs-Sta-
tuer blev overført i Marmor. Bra/nde8.XII.
166. Haandv.43. Med sine gamle Kunst-
nerhænder overførte Frølicn selv disse
Tegninger . . til store Kartoner. Po/.'Vio
1920.3.sp.4. (jeg) overførte Billeder eller

10 klippede Papirsdukker ud. AnnaBloch.Fra
en anden Tid. (1930). 24. 3.2) om handling,
hvorved bevirkes, at noget forplanter sig fra
en ting, et individ til en anden (et andet).
havde Barchan . . mon allerede halvvejs
overført mig, meddelt mig sit Bud og sin
Tanke . . gennem de lukkede Døre. Bang.
SF.14. I Radiotelegrafien overføres Sig-
nalerne, i Radiotelefonien Talen fra Sen-
der til Modtager ved Hjælp af elektro-

^ magnetiske Bølger. SaUXlX.842. Forsøg,
ved hvilke det tilsyneladende er lykkedes
at overføre Tanker fra eet Individ til et

andet. smst.XXIII.210. selv de voldsomste
Hjulbevægelser (0: i bilhjulene) op og ned
overføres ikke til Rat-Stammen. jBeWTid.
^^lbl934.M.8.sp.l. 3.3) om handling, hvorved
man lader en rettighed, et gode, overgaa til

en, blive en til del, lader et hverv, en pligt

olgn. gaa videre til en anden; spec. T om
30 handling, hvorved man lader et dokument (ved

en gyldig paategning) komme til at lyde paa
et andet navn end det tidligere; transportere.

Hun . . overførte sit rige Hjertes hele
Kjærlighed paa ham. Gylb.Novel.II.128. vi
beder Dem om ogsaa at overføre den os
(be)viste Tillid paa vor Efterfølger. Ludv.
Civile Sager, der er tingfæstede for Ret-
ten i Suderø Syssel, kan herefter, naar Par-
terne derom er enige, overføres helt eller

40 delvis til Foretagelse ved Retten i Thors-
havn. LovNr.37'^^lil914.§3. (aktiebrevene)

lyder i Reglen paa Ihændehaveren, men
kan overføres (transporteres) til navngiven
Person. RegnebKøbm.II.5. 3.4) om handling,

hvorved man bringer noget til anvendelse paa
andre (nye) tilfælde, i et andet milieu, under
andre forhold, ell. hvorved noget omplantes
olgn. Det Vilkaarlige i at overføre de for

Poesien giældende Inddelinger paa Male-
50 riet. Heib.Perseus.II.(1838).110. den, der.,

kaster sig hen for Livets dæmoniske Mag-
ter . . om ham troer jeg, at han gaaer til

Grunde . . Overfør nu dette paa Dine Livs-
forhold. 5er^s.PP.45 7. overføre en Regel
fra et Sprog til et SLndet.D&H. || om om-
plantning ell. oversættelse til et andet sprog.

Stykket overføres paa en fremmed Skue-
plads. Mynst.BlS. 11.384. Degnen (sagde)

paa sit jydsk, det vi . . ville overføre paa
60 hø'idansk. Blich.(1920).XXIV.133. Sydsles-

vigeren. Kaptajn G. F. Jenssen . . overførte

„Kun en Spillemand« til Tysk.KLars.HCA.
99.

II
(især sprogv.) om anvendelse af ord til

betegnelse af nye (uden for ordets egentlige

betydningsomraade og undertiden ogs. uden

for en sammenlignende og (tydelig) billedlig

91'
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anv. liggende) forhold. Man har overført

dette Ord (eller dets Betydninff) paa ule-

gemliffe Gienstande. ifO. overføre Ordet
Bitterhed fra det legemlige paa det aande-
lige.D&H. Sandfeld.S.mO. oftest i part.

overført brugt som adj.: Et af de over-
førte Udtryk, som den hellige Skrift hyp-
pigst bruger, eller et af de Ord, som den
hellige Skrift hyppigst bruger overført er:

at opbygge. Kierk.IX. 203. Ord for det
Sandselige faae en overført Betydning og
anvendes til Betegnelse af det Usandse-
lige. BasmNiels.G.IL3é. Du hedder Wolf-
gang Jespersen, glem aldrig det. — Nej,

det var da ikke godt, sagde Drengen. —
Jamen jeg mener, glem det ikke i over-
ført Betydning I Wolfgang, det har Du
efter Goethe. Tandr.HS.170. I Reglen har
de usammensatte Udsagnsord ligefrem og
de ægte sammensatte overført Betydning.
DF.1930.18.

4) (efter ty. iiberfiihren) f til III. over
-

4.1) 67.

-

føre 2.2^ i forb. som overføre (en) en
9, 21. 4.1) (jf. føre noget over en u. II.

sag, anlægge (rets)sag mod en; paaføre (en)

en retssag. Intet er meere stridigt med
Venskab . . end de hoffærdige Gemytter,
der søger at beskylde dig, og giør sig en
Fornøjelse af at overføre dig en Sag.LTid.
1737.542. 4.2) overbevise, de, som saa-
ledes aabenbare og beviislig blive over-
førte, at have givet saadant et uretmæs-
sigt og vrangt ^otVLm.MR.1706.U8. Læ-
seren Kand . . selv overføre sig , om det
har .. nogen Grund (o: at drage disse slut-

ninger). OecMag.V.209. De troer jeg tager
Dem for et Barn; jeg vil rette og over-
føre Dem, at jeg giør Dem den Ret, De
tilkommer. Skuesp.II3.30.
Over-forelse, en. [-ifø^ralsa] (glda.

øfwærføreise (GldaBib.463); især CP ell.

fagl.) vbs. til overføre; især i flg. anv.: 1)

[16.1] til overføre 2. Do^ vilde Overførel-
sen (fra Frederikssund ttl Jægerspris) falde
for lang, dersom ikke fra begge Sider vare
udbygte . . Broer . . indtil midtstrøms, hvor
Færgen gaaer over det dybereVand.ÉPow^.
Atlas.II.319. Møblernes Overførelse. 7S0.
Troppernes Overførelse til Malta. Brandes.
IX.524. Nu kræves der til Overførelse af

et Godstogs samtlige Vogne flere Over-
fartsture (o : med færge) og yderligere Tid
til Sammenrangering efter endt Overfør-
sel. Pol.^y3l910.3. 2) [16.2-4] til overføre 3.

2.1) til overføre 3.i.
|| ^ Overførelse (For-

sættelse) af Værnepligtige i Ingenieur-
regimentet fra et Liniekompagni til et Re-
servekompagni. Tjenesteregl.27.

||
(nu l.br.;

jf. Overførsel 2) Y En Pengesums Over-
førelse i Regnskabet. MO. II (fagl.:) Over-
førelsen af denne Model i Marmoret.JLan-
ge.III.55. 2.2) til overføre 3.2. Overførelsen
af Kraft O/. Kraftoverførelse;. OpfB."^ VIII.
228. Til Overførelse af Billeder fra et
Sted til et andet ved Hjælp af Telegraf-
ledninger haves flere Metoder. Sa^^ I7J.

242. 2.3) til overføre 3.3. De om Over-
førelse af Rettigheder over Løsøre gjæl-
dende Regler. Lassen.40.^540. 2.4) til over-
føre 3.4. Venedigs . . gamle aristokratisk-
republikanske Forfatning, hvis Overførelse
til England (Disraeli) faa Aar senere stedse
paany skulde give sig til at beklage og
angiihe. Brandes.IX.334. Al Naturfølelse
beror paa en uvilkaarlig Overførelse . . af

10 menneskelig Stemning i Naturen. Høffd.
MA. II.232. Disse Ideer førtes af Ritter
over i Geografien, og denne Overførelse
uddybedes af EsLtzel. Steensby.Geogr. 94.

||

om oversættelse; ogs. konkr., om det oversatte

arbejde. Shakespears Overførelse i adskil-
lige Sprog. 750. Det danske Publikum
skylder Wilster, Christensen-Schmidt og
Niels Møller Tak for Overførelser af Ho-
mer og Tragikerne paa vort Sprog. Bran-

20 des.XVIII.48.
||

(sprogv.) om overført (me-
taforisk) anvendelse (af ord) olgn. en af

det slags Overførelser, som bruge et Ord
at i;dtrykke tvende Ting med, ikke fordi

de virkelig ere ens; men fordi de ligne
hinanden. Eilsch.PhilBrev.l5. BTDahl.Da.
Stillære.(1889).59. Overførelse af benæv-
nelser for kendte ting paa andre ting og
forhold finder sted paa alle mulige om-
raader. Sandfeld.S.U08. -faringr, en. [-|fø?-

30 Tej\\ ("CP ell. fagl.) vbs. til overføre (og føre
overj; især i flg. anv.: 1) [16.i] til over-
føre 2. Højtideligheden ved Overføringen
af Liget fra Neudeck til Tannenberg. Serl
Tid.^/al934.M.18.sp.2. 2) [16.2-4] til over-
føre 3. 2.1) til overføre 3.i. Egentlig skal

et Kulbillede overføres 2 Gange. Først
fra det belyste Papir paa et andet, og
derfra fra dette paa et tredie. Benytter
man kun en enkelt Overføring, kommer

40 Billedet til at staa omvendt. Stockholm.Fo-
to.l31. I Litografien gælder det tidt om
Overføring eller Mangfoldiggørelse af den
litografiske Trykplade. PapirL.282. || hertil

Overførings-billede (farvetrykt billede, der
lader sig overføre paa forsk, genstande, fx.

karton, glas, porcelæn. Haandgern.572. Wied.
US.L51. VareL.^735), -mærke, -plakat, -skilt

(om mærker osv. af lign. art og til lign. an-
vendelse. Krak.l930.I1.1194); endvidere -pa-

50 pir (dels om papir, v. hj. af hvilket et bil-

lede (ved fotografering, litografi, zinkætsning

olgn.) føres over paa en anden flade : Haandv.
42. SaVXYIII.698. dels om papir, v. hj.

af hvilket aaring (III) udføres: Wagn.Tekn.
545. Haandgern.565). 2.2) til overføre 3.2

(jf. Kraftoverføring). Telepati . . Over-
føring af Tanker eller Forestillinger fra een
Person til en anden uden noget materielt
Mellemled. SaUXXIII.209. jf.: Tandhjuls-

60 oveTiøTmgeT.JernbaneT.^^lsl934.8.sp.3. 2.3)

(l.br.) til overføre 3.4, ogs. konkr., om> det

oversatte værk ell. arbejde, hun (har) faaet

Onkel Frederiks . . Botanik at oversætte
paa Fransk . . hun faar alle hans Produk-
ter til Overføring. Sick.HÆ.41. Han over-

satte den (o: den kinesiske poesi), tørst fra
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evropæiske Overføringer, siden direkte fra

Originalerne. Rimest. (Pol. ^»/s i.954. 10. sp.é).

II
(sprogv.:) Ogsaa hvor der i forvejen gi-

ves benævnelser, dannes der ofte nye ved
overføring, fordi der føles trang til mere
malende og anskuelige betegnelser. Sand-
feld.S.ni2. 3) [16.5] (især jærnb.) det at

(hæve og) føre en vej op over hanelinie olgn.;

ogs. om selve vejen, der anlægges forskel-

lige Vejoverskæringer, Statsbanerne vil saa
udarbejde Projekter for Over- eller Under-
fønng.JernbaneT.^/Bl934.12.sp.4. Overfø-
ring for Når. FsiSSinyel FoUV6l934.(DSB-
Nr.)6.sp.l. -forsel, en. vbs. til overføre;
især i flg. anv.: 1) [16.i] GJ til overføre 2.

(jeg bad) at mig et fahrtøy maatte forun-
dis til min og mine folckis sampt sagers
overførsel til Archangel. JJwe/.6'. Jungs-
hoved . . maatte være et vigtigt Punkt,
fordi Landet her danner en sikker Havn,
der kunde benyttes ved Overførsler fra

Hverng.Etlar.GH.1.94. Muusm.S.OS. en
Statsbanefærge til Overførsel af Automo-

biler mellem Helsingør og Helsingborg.
JernbaneT}''ltl9S4.9.sp.l. 2) [16.2-4] ^ifover-
føre 3, især T til overføre 8.i (jf. Giro-
overførselj/ ogs. om det, der overfluttes, den
overførte regnskabspost olgn. Overførsel fra
Kreditoplag til Kreditoplag. Hage.*81.3. En
Form for Disposition over Tilgodehaven-
der, der særlig betegnes som Giro, er de
direkte Overførsler fra Konto til Konto i

10 samme Bank. smst. 692. jj til overføre 3.8:

Overførsel kaldes i Genforsikringsforhol-
det Afgivelsen af en Risiko fra Hoved-
selskabet til ResLSSursindøren.EMackej/rang.
Forsihrinqs-Leksikon.(1922).104. -førMter,
en. ft Ober-. Eolb.UUII.l. ME.1718.H27.

t Ober- (LTid.1724.423), Over-for»ter (MB.
1812.431)). {efter ty. oheriorster; forst.)

forstmand, der fører tilsyn o^ kontrol med
skovriderne (i statsskovbruget t Danmark er

20 betegnelsen afskaffet ved Lov Nr.l34^*U1911).
Forordn.^^U1781.§10. der er de Forstkandi-
dater, der ender som Overførstere. Schand.
SB.55. ForstO.
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GENNEMLÆSNING

(foruden eller i stedet for gennemlæsning finder der for hele manuskriptets vedkommend<
gennemsyn sted umiddelbart før trykningen, som regel foretaget af JJ).

Næ—næppelig JG
nølle—Odør AH
Ofenlak—oftomtalt JG

og—ogsaa AH
oh—Oldverden JG
Ole—olympisk AH

opride—Oprørsstifter

.

opsa—Orchidea
Os—Ovation
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